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Metas IX.

Marinanti bomba.
lįstų gauja) pranešė visiems kasiams Coloradoj surengti
darbinikų vadovams, kad :! visuotiną streiką,
Dresden, Saksonija.—Ka
24 valandas jie išvažiuotų iš streikierą, kurie turėjo sa
riškoji valdžia darė čia ban
Michigan valstijos, kitaip vo svetainėje susirinkimą, ir
Ar bus bedarbė?
dymus su naujai išrasta
Atrado ”MonaLisą.”
busią prašalinti varu. Iš tos norėjo juos areštuoti. Strei
Florencija, Italija. — Gar bomba, kurios sprogimas ne Šituo klausimu šiandien I priežasties išsiųsta preziden kieriai užsibarikadavo savo
saus italų artisto Leonardo drasko žmonių, bet marina.1 kiekvienas užinteresuotas. tui Wilsonui telegramas. Bet svetainėj ir pradėjo1 gintis.
da Vinci paveikslas ”Mona Sakoma, kad vienos tokios Bedarbės apsireiškimai jau ar Wilsonas užstos už darbi Kova traukėsi nuo 2 vai. na
Lisa,” kuris dvieji mietai at bombos sprogimas numari pasirodo. Darbininkai visur ninkus?
kties iki 9 valandai ryto. Ga
gal buvo pavogtas iš Pary no kelis šimtus kareivių, ku atleidžiami šimtais. Dide
lų gale ginkluoti užpuolikai
žiaus muzėjaus Louvre, ir rie gulėjo kaip negyvi nuo 7 liuose pramonijos centruose, Sake, kad Knowles meluoja. su policija Įsiveržė svetai
Scc.-demokratų frakcija kurio detektivai išjieškojo iki 8 valandų. Tos nepapra kaip New Yorke, Csicagoje, Skaitytojai turbut da atsi nėn ir areštavo 36 streikie
skilo.
kiekvieną pasaulio kampelį, stos bombos išradėja esanti bedarbių yra jau tūkstan mena, kaip andai buvo ”Ke- rius. Paskui suimta da 12
Soc.-demokratas Malinov- jau atsirado. Dabar tas moteris, Ida Boehm. Ji pa čiai. Ypač puola geležies iš- leivije’ rašyta, kad Joe Kno- streikierių už pasipriešini
dirbystė. 11 gruodžio iš wles, Bostono piešėjas-artis- mą užpuolimui.
skis pranešė Durnos pirmsė-, brangiausis ir garsiausis pa kviesta Berlinan.
Clevelando, Ohio, praneša, tas, išvažiavo Į Maine’o gi Ir tokie dalykai dedasi
džiui, kad jis su kitais 5 at- j saulije paveikslas randasi
Naujas jūrių milžinas.
stovais soc.-demokratais iš-i Italijos valdžios rankose ir Pereitą panedėlį Anglijoj kad Lake Store ir Michigan rias ir gyveno tenai du mė- ”laisvoj” Amerikoj.
stojęs iš s.-d. frakcijos ir to bus sugrąžintas franeuzų nuleista ant vandens naujas geležinkelio kompanija pa i nešiu, pertraukęs su civili Tas „piliečių susivieniji
leido iš savo dirbtuvių 900 zuotu pasauliu visus ryšius. mas” suorganizuota kovai
dėl prašė jo turėti tai ome republikai.
kariškas aivas, kuris bus darbininkų.
Vnrlęj
"
'
Panašios žinios Neturėdamas jokio Įrankio su streiku.
nyje paskirstant tarp atsto XV C4 Liet paveikslas prapuo- varomas 100,000 arklių jienė ginklo jis užmušęs mešką,
vų vietas komisijose. Po to !ė, buvo visokių spėjimų; ga ir turės ant savęs astuo ateina ir iš Pittsburgo.
Lavonas spardosi.
buvo soc.-demokratų tary vieni sakė, kad jis atvežtas nias 15-colių kanuoles. Tai Demokratų valdžia, maty- i stirną, gaudęs žuvis, pasida Chester, a. — Tūlas Char
bos, po kurių nutarta Mali- jau Amerikon, kiti vėl matė yra stačiai plaukiojanti tvir dama savo šeimininkavimo i ręs iš įvairių odų drapanas les Hughes buvo du syk
novskio 6 žmonių kuopai ji Anglijoj, cla kiti—Argen tovė. Pastatymas to milži- nasekmes, stengiasi nors a- ir t.t. Paskui, kada Know- numiręs ir kiekvieną sykį
(bolševikų, arba kairiųjų tinoj. Da užpereitoj savaitei no Anglijai kaštavo $10,-! ^vystę
’ - .. suseabdyti.
’ \ ’• Atei- les išėjo iš giriu plaukais ap vis atgijo, kada graborius
viams
visokios kliu- žėlęs ir tik meškos oda apsi rengėsi pradurti jam šoną,
soc.-dem.) palikti senasis: Amerikos detektivų užlaikv- 250.000. Apkrikštyta jis !p” daromos
------------dengęs, žmonės jį pasitiko,
Sakoma.
soc.-demokratų
frakcijos tojas Burns pranešė, kad įisi ”Tiger” vardu.
, kad ant Ellis!
.. ., kaip
kokį stebuklą. Teatrai kad Įleidus Į širdį balzamo,
Ilsiand randasi tūkstančiai
vardas, o kitiems 7 soc.-de- jau žino, kur yra ”Mona Li-i
kaip tai paprastai Amerikoj
mokratams (menševikams, :sa,”, tik reik daug pinigų jos! Australija Panames paro- sulaikytų ateivių. Kol Ame- mokėjo jam didelius pinigus numirėliams yra daroma.
doje.
. rikes kapitalistams reikėda- vien tik už pasirodymą ant
Dabargi pasiro
dešin. soc.-dem.) pasivadin- ■ išgavimui.
:
Knowles liko Numirus Hughes’ui antru
dė, kad paveikslą pavogė Sydney. — Australija nu- į vo pigių darbininkų, nėkuo-! pagrindų.
ti ”darbininkų partija.”
vartų net ir daktaras pripa
i vienas Italijos patriotas,! tarė bficijališkai dalyvauti į met tiek ateivių nesulaiky- ; didvyriu. Bet štai išeina ai- žino, kad jis jau negyvas, bet
Darbininkų streikai.
Vincenzo Perugia, kuris tuo- San Fr.anciseos parodoj, ku-įdaro. Dabar užtenka ma i kštėn, kad Know!es yra me kada graborius pradėjo jį
Varsavos darbininkai, kao
buvo Francuzijoj ir tar- ri bus 1915 metais laike ati-, žiausio neaiškumo, kad su lagis. Atsirado jau žmogus, ruošti palaidojimui, jis taip
išreikšti protestą prieš susi-■ i -navo Louvre muzėiuje
v ■ ■ % už darymo Panamos kanalo, kgrąžinti
mąži'nti ž:žmogų atgal. Ypač kuris sako tą mešką nušovęs spyrė graboriui i pilvą, kad
rinkimų draudamą, pradėjo jdarbini nką Dirbdamas te- Naujoji Zelandija taipgi ke-i daroma
irom a apsum„
apsunkinimai t:,iėms,Pr pardavęs jos odą už $12
apalpo.
K— L_!.
streikuoti. Streikuojančių njai per tris metus jis pama tina atstovus prisėsti.
ik irie keliauja i didesnius I Knowles’o vadui. Knovdes
skaičius siekia 20,000. Mies t^, kad v?lsi geriausi paveiK- Nušovė žymaus valdiniu j nuėstus. Taip va sulaikvta
fe' 1i sakė, kad...jis ta mešką su- Atsisegė krutinę, kad jį nu
durtų.
te išmėtyti ”Bundo” ir Len šiai paeina vi iš Italijos.
dar.g”bė bulgaru, važiavu- gavo tam tikroj duobėj ir
dukterį.
kų Socijalistų Partijos atsi Daug
siu Chicagon, kur Jau kelias- paskui pagaliu ją užmušė, j Baltimore, Md. — Vienoje
„ iu.J išplėšė iš Italijos Sofi :?. Bulga^’Kja.
—
15
j
s
šaukimai.
dešimt tūkstančių randasi Bet apžiurėjus dabar tą odą,: restauracijoje; 11 gruodžio
muztėvi Napoleonas ir parsi-io.rnna?in
’
a
sta
-riegruir
’
-i
■
Caricine taip pat darbi vežėi jrancuzųon. Matant :e nušauta žym aus Bulgari- bedarbių.- Apie 2,100 atei- atrasta ir dvi skylės nuo ku- pč’a- buvo
toks atsitikimas.
lipkų.
Prieto,
medžiotojai
i
Prie stolo sėdėjo koks tai vyninkai streikuoja ir vis da tiek. savo tautos dailės frannta šiomis
Karavolovo ■ ‘įku bus sugrąžinta
nedali su fabrikantais susi euzų rankose, suskaudo los valdininko gulėjo mir dienomis atgal,
gal, tame skai- dabar atrado ir tą duobe, as su moteriške ir abudu
: - v’.e-<zc 1.180 moterų ir vaikų. kur Knokles sakosi sugavęs ■nekėjosi. Staiga vyras ištaikai. Fabrikantai nuta Perugiai
c.i širdį ir jis nutarė
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2
rė užtai, kad Bebeliui paskirti ’Dsihwes Balsso’ ir ’Arodneeko’ numeriai
buvo apvesti juoda juosta. Kuomet
spaustuvninkas atsisakė spausdinti
darbininkų laikraštį, tuomet spaustu
ve vėl atidarė.”

apsivedimui. Tuose pajiešBus nurodyta, ką turim vei prie mokslo, apšvietos ir
kojimuose "rimti” vyrai ma- * VlvlIllKa
kti, nes galime netekti baž skaitymo gerą raštų. Po
to kažin ką tai nemorališko.1
gali patekti į žydą prakalbą buvo šokiai su lair Kritika. nyčios,
Pastaruoju laiku tas klausi
rankas." Kvietė koks tai kiojančia krasa. Laike šo
Trečias lietuvių laikraštis
Jei latviai darbininkai pa mas tapo pajudintas ir lieparapijoms. Žmonių prisi kią J. Uktveris leido ant išRygoje.
deda tiek vargo savo laikra- tuvią socijalistą organe DĖLEI PHILADELPHI- rinko nepaprastai daug. 2 laimėjimo 3 laikraščius
skersgatviai pilni svieto pri "Laisvę," "Keleivį" ir "Lie
JOS DISKUSIJŲ.
Rygoje pasirodė jau tre štijos palaikymui, tai kodėl "Kovoje." Tūlas Abelis 48tam
"Kovos
”
numerije
taip

čias lietuvių laikraštis. Iki ! gi lietuviai negalėtą to pa-i
49-tam "Keleivio" numeri sigrūdo, gatvekariai negalė tuvių Žurnalą.” "Keleivį"
gi
tais
pa
j
ieškojimais
labai
daryti?
Ir
"Vinis,"
matyt,
šiol buvo radikališkai-sensalaimėjo J. Mačiulis, "L. Žur
je korespondencija iš Phila- jo praeiti.
piktinasi.
Jis
sako,
kad
per
tikisi,
kad
jie
galės
—
galės
Susirinkimą
atidarė
su
cijinės "Rygos Naujienos"
nalą" A. Rose, "Laisvę" V.
delphijos yra labai neteisin
tokius paj ieškojimus tikro ga. Korespondentas J. D. pagelba policijos. Vos pra Šoblickaitė. Publika pasi
ir klerikališkai-juodašimtiš- palaikyt ir "Vilnį.”
kas "Rygos Garsas," o da Toliaus drg. V. Kapsukas' ji ideališkoji meilė yra išsta Taunis sako, kad 22 d. lapk. kalbėjo kelis žodžius, pasi klausius gražios prakalbos,
bar pradėjo eiti "Vilnis." gana sąmojingai apibudi toma ant rinkos, teršiama Liet. Republikonų Pagelbi- darė baisus triukšmas. Sve dainą, monologą ir eilių, pa
Mums to naujo laikraščio da na musų tautininkų "patri jos šventumas, prakilnumas I nio Kliubo svetainėje buvo tainės savininkas norėjo iš silinksminus gražiai su pil
ir t.t. Jis pataria redakci debatai drg. J. Gaigalo su varyti laukan. Įpykę žmo nu užsiganedinimu išsiskirs
neprisiuntė, bet męs jį ga otizmą :”
vom iš šalies.
"Sujudo-sukruto musų tautininkai joms tokią pajieškojimą ne drg. J. Stasiulevičium: "kas nės nedavė kunigui kalbėti, tė pasilsėti.
aukų rinkt "tautos” namams. Jie talpinti, o doriems
vaiki didesnę naudą neša socija- o kunigas pavadino nelega- Tarpe bažnytinių draugi
"Vilnis" — tai jau musą mėgsta
daug kalbėt apie tėvynės
laikraštis — raudonos spal meile, bet nemėgsta jai aukot Kitas nams ir merginoms ant ją lizmui: katalikai ar laisva- I lišku susirinkimu. Policija jų randasi tokią elementų,
vos. Pirmas numeris daro dalykas, jei iš tos tėvynės meilės yra neatsišaukti.
imaniai?” Už katalikus sto- liepė žmonėms išsiskirstyti. kurie bando kenkt jiems
Kuomet "tautos” namams jie
draugystėm,
Bet 50-tam "Kovos" nu 1 vėjęs drg. Stasiulevičius, o Policmaną buvo 50 ir pats priešingom
gana malonų įspūdį. Pa pelno.
surinko 18 tūkstančių, "Vilijos” akciviršininkas
buvo
ir
3
veži

kaip antai Lietuvių svetai
čiam įžanginiam straipsni- jonierių fabrikas jau turėjo 100 tūks merije tam meilės idealistui I už laisvamanius drg. Gaimai.
Vis
tai
kunigo
parū

tančių. Mat "Vilijos” fabrikas gali J. Balčiūnas duoda atsakvje, kuris yra matomai nuo duoti pelno, o "tautos” namai vien
v : galas. Iš tiesų gi Stasiule-, pinta ant parapijoną galvos. nės prezidentas įskundė Te
atrališką Dr-ją, negana to,
redakcijos, nes be parašo, aukų reikalauja. Taip toli neina mu mą:
vioius tvirtino, kad abieji:
Kunigui
einant
namo,
jo
pasų
tautininkų
"tėvynės
meilė.
”
Kas
bandė ir šiam vakarui už"Vilnis” sako:
"Juk atsišaukimas į tokį pajieško- tiekpat prisideda. Korespon
daryt ?
rapijonai
švilpė-rėkė,
bet
jimą
nereiškia,
kad
tai
jau
būtinai
tu

| kenkt, bet nieko nepešė ir
”Kaip duonos išalkome męs savo,
dentas sako: "Debatuose, jei
"Jie žino, kad Amerikos lietuviairiaušią
nebuvo.
darbininkų laikraščio. Yra musų tar ! darbininkai daug aukoja, ir nusiuntė ri apsivesti tas ar ta. Toks atsišau
buvo išprašytas laukan. Vė
pe draugų, kurie da nė skaityti ne j tenai "tautos” namams rinkti dakta- kimas tai tik pirmutinis užmezgi taip galima išsireikšti, kaip
mas
susipažinimo
vaikino
su
mergi

liau
susitaisė tų pačių pamoka. Bet nemaža ir tokių, kurie ! ra Basanavičių ir Dūmos atstovų Y. viena, taip kita pusė stovė
Iš tautiškos dirvos.
na. Antrą vertus, kuomi gi bloges
nebegali apsieiti be laikraščio.
ča. Nors darbininkai nelabai malo- nis per pajieškojimus susipažinimas jo karžigiškai; jeigu ko ne
5 gruodžio buvo čia Chica- ’kaušelogą banda ir pradėjo
"Buržuazijos spauda, dargi pati pa [ niai priėmė abudu svečiu, vienok au už tą susipažinimą, kur, nelyginant
galėjo sumušti faktais (ku gos
žangioji, negali musų pakakinti. Dėl- kų buvo. Pats Basanavičius sako,
Draugiją Sąjungos triukšmą kelti, užkabinėda
už apinasrio nusiveda vaikiną pas
Ico? Ji nerašo musų sunkaus gyve kad Lietuvoj per keliarius metus ne kas
merginą ar merginą pas vaikiną? rių mažai teturėjo), tai da- priešmetinis
susirinkimas mi ramiai besilinksminan
nimo, ji neaiškina musų klesos reika būtų tiek surinkę iš musų "tėvynės Ar su kito žmogaus ypatiška tarpiTvarkos da
lų, ji nemoko musų kovoti dėl savo ] mylėtojų.” Bet ir nemaža reikia "tau ■ ninkyste susipažinimas jaunuosius pildė savo šauksmais." Ne "Aušros" svetainėj. Sąjun čius žmones.
buities, ji nespiečia musų vienybėn; I tos” namams — apie 200 tukst. rub stipresne ir karštesne meile suriša ? tiesa.
botojai
tuos
pusgalvius
pra
Drg. Gaigalas buvo gos prezidentas vietoj išduo
ji dargi nespauzdina musų, darbinin lių. Dėlto da negreit pabaigs rinkę. i Ar toji meilė tarp jų tikresnė bus ?
kų atstovų kalbų; jeigu ir spauzdina Veikiausia da ne kartų kreipsis mu Į Ar sugyvenimas tuosyk laimingesnis neprisirengęs, nes jisai spė ti raportą, kas buvo veikta, šalino iš svetainės ir buvo
jas, tai sutrumpinę, dažnai ir iškrei sų tautininkai Į Amerikos ir kitų lbus?"
jo, kad lengvai galės apsi pasakė: "Aš nežinojau, kad ramu. Bet staiga pradėjo
pę. Streiko metu dažnai ji laiko ne i kraštų lietuvius darbininkus; neuž
musų, darbininkų pusę, bet savininkų, j mirš ir Lietuvos darbininkų. O pa
Žinoma, kad ne. Kad ap dirbti su savo oponentu, bet ■ esu juom.” Draugiją dele spiestis būrys aviną ir viso
musų naudotojų. Ji, vadinasi, neduo sisekus vienų kartų, atsiras ir kitų '
ant nelaimės nepavyko. Vi gatai kalbėjo, kad reikia kią praskustgalvijos gizelių
da to, ko taip reikia kiekvienam, be , tautininkų sumanymų; ir vėl išplauks sivedimui reikalinga pažin
ko męs gyventi nebegalime.”
Į eikštėn tokie "bendri tautos reikalai,” tis, patirimas viens kito bu sas drg. Gaigalo prisirengi veikti, kiek galima, idant at aplink svetainę, grasindami
kultūros darbai,” ir vėl jus,
mas buvo vienas numeris' gaivinti Draugiją Sąjungą. aptiekoriui J. B. užtai, kad
Bet ar gali "Vilnis" tą "dideli
darbininkai, aukokite, nes musų "tėA do, tai negali būt ginčą. Bet
tas žodžiu užsistojo už tei
viską duoti, ko susipratuy vynės mylėtojaai” turi daug svarbes kaip sueit į pažintį, jei vie "Laisvosios Minties." Visi' Išrinkta darbšti valdyba.
singąją pusę. Bet ir čia nie
siems darbininkams reikia? nių reikalų: jiems reikia Lietuvos nas lietuvys gyvena kur jo faktai, ką jis vartojo, tai i Iš socijalistiškos dirvos.
ko tie indijonai nepešė, nes
socijalistai negauna
ir prekyba kelti, reikia tarp svetimtaučiu, o jis nori kad
Norą, matyt, netrūksta; I pramonija
sankrovos ir fabrikai steigti...”
socijalistai ma už J. B. kaipo teisingą žmo
reikia tikėtis, kad bus ir Todėl autorius pataria | vesti lietuvę? Vienintelis burdo pas katalikus (nors noChicagos
užsidėti
laikraštį ir tam: gų užstojo visa Waukegano
spėką. Svarbiausis klausi darbininkams gerai sau iš-j būdas — pajieškoti mergi- ! jis pats su korespondentu J. darbui išrinkti
jau žmonės.’ inteligentija ir draugijos įD. Tauniu gyvena pas kata
mas — tai materijališkas siaiškinti, apie kokius bend- i nos per laikraštį.
gruodžio ant Ashland ir žymesni nariai ir visi susi
klausimas. "Vilnis
"Vilnis"” yra didi-, rus "tautos reikalus" tie po Suprantama, tai nėra ge- i likus š—mus) ir kad laisva i 6Division
gatvių buvo socija- ! tarę visi sykiu ėjo iš svetai
maniai tai tvirtai stovinti
delio formato ir gana gerai i
riausis būdas; bet kas ge uola, o katalikai — tai bala. listų vakaras, kur kalbėjo nės namo. Užpuolikai pa
nai
kalba
ir
ką
darbinin

apdirbta kaip iš literatiš kams tokie "tautos" namai riausia, tas darbininkui re
Bet galų gale ta tvirta uola Kaltis, A. Antonovas ir dai- ■ matę vienybę, išbėgiojo, o
kos, taip ir iš techniškos pu gali duot. Jis nurodo, kad tai prieinama.
subirėjo ir žuvo baloje. Drg. navo du chorai. Vakaro ve šie pasakę: "avinai, į Romos
sės, Leisti tokį laikraštį Latvijoj dabar irgi tokie pat
Stasiulevičius buvo prisiren dėju buvo Mickevičius, "Ša ganyklas!" skyrstėsi namo.
visgi reikia pinigą. Tą ge
"Katalikas” jau abejoja. gęs, iškarpas turėjo iš anglų kės” redaktorius.
"tautos
”
namai
buvo
stato

Ši draugija yra viena iš
rai supranta ir pati "Vil mi, bet susipratę latviai dar
laisvamanių
organo,
faktų
Siberijos
kankiniams
su

Chicagoj
eina
toks
laikra

jauniausią
šiame mieste, už
nis.” Ji sako:
bininkai tiems namams nie štis — "Katalikas.” Ikišiol turėjo ginime katalikų iš rinkta $8.95. "Kun. Bimba” taigi ir veikliausia už viso
"Didelis tai darbas ir sunkus. Pir
jis visuomet tikėjo biblijai, enciklopedijų: "Britanica” pasakė pamokslą, iš ko žmo kias šventa-jackiškas ir tau
miausia reikia tūkstančių, be kurių ko neaukavo.
laikraštis negali gyvuoti. O pas mus
Yra daug ir kitą visuome visuomet buvo kataliku ir ir ”American.” Stasiulevi nės turėjo daug juoko.
tiškas. Tos senos draugijos
— nė šimtų nėra, ne tiktai tų tūks
tančių. Bet užtai musų pačių yra nės klausimą "Vilniję" pa laike Beilio bylos da tikėjo, čius nurodė, kad laisvama
absoliutiškai nieko daugiau
Iš darbo lauko.
šimtai ir tūkstančiai! Sumetę šim judinta.
niai
net
abejoja,
ar
pas
žmo

kad žydai piauna krikščio
neveikia, apart surengimo
tus ir tūkstančius kapeikų męs ir
Linkime "Vilniai” kuoge- nių vaikus macams. Bet gų dūšia yra, ar ne. Gaiga Pastaruoju laiku Chica plikų balių. Parengia balių,
turėsime tą fondų, kuris duos laik
taip pasididino bedarbią
raščiui tvirtų pradžią.”
riausio pasisekimo.
dabar ir tas "Katalikas,” las užsipuolė, kad Stasiulevi goj
skaitlius, kad niekas nepa atgabena keletą bačką rauKad tai sunkus darbas,
matoma, jau pradeda abejo čius tai prirodytų, jeigu už mena
tokios bedarbės, išski galo, keletą galioną šnabės,
rygiegiečiai draugai taipgi Dokumentas iš sąšlavyno. ti apie savo "mokslo” tvir meta tokius purvus laisva
atidaro svetainę nuo 5 vai.
-supranta, nes iškalno jau Konkolauckas rašo "Ke tumą. Štai 50-tame savo maniams. Į porą sekundų riant Tafto rinkimo laiko. po pietą, pakviečia muzikę
Chicagos miestas dabar po
sako, kad —
leivio” redakcijai laišką ir numerije, redakcijos ”pa- buvo prirodyta. Toliaus Sta ną demokratą rankose, bet su barabonu ir kitom dū
”Ne atilsio ir džiaugsmo jis žada,
siulevičius užklausė savo odom, prisirenka būrys šventiktai vargo ir rūpesčio. Bet užda prašo patalpinti jį laikraš- tėmijimuose” jis kalba apie
"Kataliko
”
klapčiukai
tyli,
pomento,
kodėl
katalikiškoj
žemės
senumą.
Išgirdęs,
vinys, kurio jis siekia, augštesnis: jis tije. Tame laiške jis aiški
nė pusės žodžio nesako apie takuprią na ir tra-la-la iki
glaus musų praretusias eiles kovai
Bavarijoj
mažesnis
nuošim

kad
mokyti
žmonės
bando
dėl geresnės ateities. Musų laukia na, kaip ir kodėl jis rašė
darbininką gyvenimą, mat 12 vai. nakties; geria, šoka
ilgas, nenuoalsus ir be perstojo dar "donosą” prieš tėvą Kons atspėti žemės amžių su ra tis yra nemokančių rašyt ir
lig padūkę. Na tik patįs pa
pirma
karštai
agitavo
už
de

bas.”
skaityt,
kaip
laisvamaniškoj
dijaus pagelba ir kad žemės
tantiną Olšauską.
mąstykite, ar tai pritinka
Toliaus eina trumpa lat- Visą Konkolaucko laišką plutos senumas apskaityta Vokietijoj, ir daug kitų mokratus. Kuomet rinki žmonėm 20-to amžiaus. Bet
vią darbininką laikraštijos talpinti męs nematom reika mažiausia į 500 milijonų me klausimų, bet jo oponentas mą nėra, tai "Katalikas” ši jaunutė draugijėlė pirmu
sapnuoja apie kito svieto ka
apžvalga:
lo, paimsim tik svarbesnes tų, "Katalikas” jau norėtų nė vieno neatsakė, nes tas e- ralienę, aniuolus ir velnius, tinė stojo ant dailės ir kul
"Latvija iš visų pusių daug augšBet štai jisai są nesvarbu jam.
•čiau stovi už Lietuvą... Latvių dar jo vietas. Štai kaip tas ”do- tam tikėti.
šilkaitis. tūros dirvos, tą jau liudija
vėl išgirsta, kad profesorius
bininkų spauda taip-pat daug tvir nosas” atsirado:
Korespondentas toliaus
augščiau minėta pasilinsmitesnė, negu lietuvių...
"Ant kiek pamenu, tai buvo 1910 Strutt su tuo da nesutinka. sako: "Tik man įstabu tas,
nimo diena. Apie surengi
WAUKEGAN, ILL.
"Latvių yra daug mažiau, negu lie metais. Aš, Konkolauckas, gyvenau
mą
tokią pasilinksminimą
tuvių, bet jų laikraštija daugiau iš tuomet Waterbury’je, po No. 39 Sum- Kam dabar tikėt, "Katali kad žmonės ne savo persitik
"Thanksgiving Day” die
siplėtojus. Kasdieninių laikraščių y- mit str., pas J. Chikelionį, kuris yra kas” nežino. Todėl jis pa rinimus, nesavo principus
senos draugijos nė nesap
ra apie dešimtį, keliatas einančių po didelis tautietis ir didelis socijalistų
noj pašelpinė Lietuvos Su- nuoja,
gina,
bet
ypatą,
kuri
kada
lingavo
savo
katalikišką
nes vienom išrodo be
2—3 kartus į sąvaitę, ant galo visa priešas. Buvo tuomet žiemos vaka
ną ir Dukterą Draugystė dieviška,
eilė sųvaitinių, mėnesinių... Jie daug ras. Dėl laiko praleidimo visi susė galvą ir sako:
tai
pasakė
jiems
gražią
pra

o kitom da per
tvirtesni, negu lietuvių laikraščiai. dę apie stalų braižėm sau visokius
parengė
balią
su
prakalbom
;
"Vargiai tas galima bus sužinoti kalbą.”
užmiršti tautiškos
Su radikaliu 'Jauna Deenas Lapa’ popiergalius, rašinėjom juokus ir t. t.
kalbėjo A. Antonov per du anksti
negalima nė lyginti musų 'pirmeivių’ Ant galo susiginčijom, kas geriau iš ir su radijaus pagelba. Negreit
Čia
ir
pasirodo,
kiek
ko

klumpės. Prie šios draugi
'Lietuvos žinių.’ Vienok darbininkai mus rašo. Reikėjo padaryti bandy mums teks sužinoti senutės žemės
sykiu, tarpuose buvo dainos, jos
amžius.
O
gal
ir
nėkuomet.
”
respondentas
debatus
su

priklauso vyrai ir motenegali pasitekinti dagi pačiais radi mus. Pradėjom rašyti visokius pra
monologai ir eilės. Pirmo rįs ant
kaliais smulkiosios buržuazijoos laik šymus ir skundus ant caro, guberna
Ar
girdėjot?
"Katalikas
”
pranta.
Žmonės
rankomis
vienodą išlygų ir vi
raščiais, jiems reikalingi savi laik- torių, kunigų ir t.t. Aš parašiau ’doje
savo
kalboje
kalbėtojas
abejoja jau apie žemės am ploja tam, kuris debatuos isi gauna pašelpą ligoje. Da
Taščiai.
nosų’ ant ’tėvo’ Konstantino Olšauc”Ir pradedant nuo 1905 metų, lat ko. Bet niekas nemanė tuos prašy žių. O biblija aiškiai sako, ma viršų, o ne kokiam ten nuosekliai išaiškino darbo bar nutarė uždėti savo kny
viai darbininkai visą laikų turėjo sa mus ir ’donosus’ kur nors siųsti. Vi
žmonią skurdą gyvenimą ir gynėlį iš darbininkišką
vo laikraščius. Vieną uždaro — ki siems išsiskyrsčius tie popiergaliai kad vos tik šeši tūkstančiai principui.
paveikslą rodė iš vargdienią knygą. Draugystė laisva,
tas pasirodo. Pertraukos paprastai buvo sumesti į sąšlavas. Žinoma, ten metų, kaip Dievas žemę nuNors
svetainės
sienos
bra

neilgos būdavo. Iš pradžių legaliai pat nuėjo ir mano ’donosas.’
lipdino. Pasirodo, kad ir škėjo nuo prisigrudimo lais gyvenimo paimtą. A. M. nevaržanti narių laisvės.
jų laikraščiai ėjo Petergurge... dėl
Menas deklamavo "Dirbk ir
”Už kiek laiko ’Lietuva’ apskelbia
lengvesnės cenzūros.”
turinti rankoj 'labai svarbų dokumen "Katalikas” virsta į bedie vamanių ir socijalistų, . bet Melskis” ir "Išilgau,” P. Vertėtą imt pavyzdį ir ki
Latviai turėjo daug dar tą,’ kad Lietuvių Socijalistų Sąjungo vius, nes abejoja apie bibli entuzijastiškas rankų ploji
tom pašelpinėm draugys
Šoblickaitė
deklamavo
"At

esą šnipų. Ir kada ji tą 'dokumen
bininkišką laikraščią. "Lai je
mas buvo katalikų apginėjui eis laikai,” 4 mergaitės dai tėm nuo jos.
tą’ atspausdino, pasirodė, jog tai iš jos tikrumą.
ka Balss,” ėjo Rygoj. Jį trauktas iš sąšlavyno tasai mano ’do
’ Apolinaras.
ir pasibaigus debatams drg. navo ”Neliaukim kuoptis į
’ Kaip jis į 'Lietuvos’ rankas
uždarė, pasirodė ”Dsihwes nosas.
Stasiulevičius buvo sveiki vienybę” ir "Pasakyk mano
"Vaidyla.”
pateko, aš nieko nežinau, bet reikia
Balss." šito per 3 mėne manyti, kad koks nors tautietis iš
namas
daugelio laisvama mylimas krašte.” Uktveris BRIDGEPORT, CONN.
Chicagoj pasirodė tokiuo
jį iš sąšlavyno ir pasiuntė
sius 1913 metais išėjo 25 nu traukė
nių, o jo oponento — nė vie padainavo solo "šią nakNaujas "protestas.”
'Lietuvai.’
meriai, iš kurių šešis kon ” 'Lietuva’ pašoko iš džiaugsmo, vardu naujas mėnesinis laik no.
P.
Stanelis.
Leidėju pasirašo
celį" ir sulošė monologą "Iš Čia buvo 40 valandų kei
vaikas birbynę radęs, ir pradė raštėlis.
fiskavo, o ant kitą šešią už kaip
apie 'šnipus’ ir 'išgamas.’ F. Rudgalvis.
Laikraščio
teatro.” Visi savo užduotis kimai (kiti sako atlaidai) ir
dėtos baudos. Sėdėjo kalė joIr bubnyti
bubnijo beveik apskritus metus,
pakraipa tautiška. Forma
atliko atsakančiai. Anto paskutim vakarą jegamasjos tas bubnas netruko.
jime šeši atsakomieji re pakol
”Ji darė tai ne dėl to, kad Konko- tas mažutis, toks kaip "Lie
nov antroj savo kalboj kal tis iš Brooklyno pasakė
daktoriai. Be "Dsihwes laucką pabausti, bet dėl to, kad iš
bėjo apie moteris, aiškino, graudingą "spyčių,” kuria
ištrauktais 'dokumentais’ tuvos Ūkininkas,” 8 pusla
Balss’o" eina da "Arod- sąšlavyno
CHICAGO,
ILL.
parodyt savo skaitytojams, jog soci pių.
"Redakcijos žodije”
kad ir moterįs yra lygios su me neužmiršo išniekint ir
neeks.”
jalistai rašinėja, anot jos, valdžiai doIš
katalikiškos
dirvos.
sakoma: ” ’Vaidylai’ rūpės
vyrais protiškai, užtaigi yra nabašninką kun. Dembskį.
”Ir visi jie beveik vienų darbininkų nosus, atlieka šnipų darbus.
palaikomi. Inteligentija ten beveik vi
"Bet visgi galų gale pasirodė, kad ne partijų, bet bendri tau
Kun. Stefuniukas likos pa- reikalingos joms lygios su Girdi, bedieviški laikraščiai
sa pabėgo nuo darbininkų. Darbinin čia tik humbugas ir žydiškas 'Lietu
tos reikalai.” Beto, jo užda liuosuotas nuo vietos (be vyrais balsavimo teisės; nu kelia jį į padanges, nori pa
kai patįs pradeda savo reikalais rū vos’ gešeftas.’’
pintis: jie renka savo laikraščiams
Manom, kad komentarą viniu busią "kelti lietuvių darbis ). 2 d. gruodžio šv. rodė, kad ir moterįs turi statyti eilėse didvyrių. Ar
pinigus, jie platina juos ir jie duoda]
tarpe apšvietą, švelninti Jurgio parapijos parapijo- daug svarbią reikalavimą, neatsiras, girdi, protingų
atsakomuosius redaktorius, kurie pa- ■ nrie to nereikia.
skui eina sėdėt.”
kadi i*užprotestuotų
jausmus ir skaidrinti dorą. nįs turėjo nepaprastą susi kaip sau, taip savo vaikams I žmonių,
i.
*1
O kiek vargo su spaudi’Vaidyla’ rūpinsis ir musų rinkimą kviečiamą plaka ir net vyrams. Pagirė šią!prieš tuos bedieviškus 1laikMerginų pajieškojimo
nimu.
jaunimo reikalais.”
klausimas. •
tais. Ant plakatų skambė draugystę, kur priklauso raščius. Taigi butų jau
"Pirmiausia, nekiekvienas spaustuvNesykį musų "rimtuose” Kaina metams 50c. Adre jo: "Jeigu turite Dievą šir moterįs ir turi lygias tiesas naujas protestas.
ninkas apsiima spausdinti tokius laik
Užbaigė kalbąj Gaila tik, kad nevisi tokie
raščius. Vyriausybė uždarė 3 spaus laikraščiuose buvo pasmerk sas: 810 W. 19-th st., Chica dį je, atsilankykite j Freiheit su vyrais.
protingi, kaip kun. Vamagiidarbininkus
‘
tuves, kur buvo spausdinamas ’Aro- ta paj ieškojimai
Tumer svetainę, Halsted St. kviesdamas
merginų go, III.

Peržvalga.

I

KORESPONDENCIJOS

dneeks.’

Paskutinę spaustuvę užda

ris su p. Račkaucku. Tiesa,
Bridgeporto parapijonai ir
gi tiek proto turėtų, bet tie
vyrai rašyt nemoka, o nemo
kant rašyt nors ir kažin ko
kią galvą turėsi, protesto
nenukalsi.
Socijalistai jau sulošė taip
laukiamą čia ”Blindą.” Išė
jo puikiai. Aktoriai savo ro
les atliko gerai, išskyrus tik
kelias nežymias klaidas. Pel
no gal ir neliks, nes daug
buvo iškaščių. Dabar keti
na mokintis kitą veikalą.
Birželis.

tė „Gyvi Nabašninkai,” su
lošė gerai.
21 d. gruodžio, girdėjau,
ketina būt diskusijos, ”Kur
geriau dabar prigulėt, prie
L.S.S. ar orie S. P.?”
I. W. R.

kaip jis birbina, taip jo pa A. Domeika sakė ”Bur- I mašineriją. Todėl ragino paprastos galynės. M. Vil
rapijoms šoka. Yra prie tos dingieriaus monoliogą.” Pa laikyti tankiau susirinki kas sudėjo su S. Žiuriu po
bažnytėlės ir kliubas, kuris sakė tikrai puikiai! Publi mus, svarstyti savo reikalus, $10.00 ir ėjo imtis. Galijo
taipgi vadinasi šv. Kazimie ka triukšmingai juokėsi ir pažinti savo priešą, o tik tuo tam susikabinus, Žiurys lai
ro kliubu, bet teisingiau bu plojo delnais. Pabaigus mo- met galima bus jį sumušti. to bato kurka Vilkui į koją.
tų pavadinus jį girtuoklių noliogus J. Jankauskas pa Dabar gi darbininkai bal Vilkas tik suriko: „Koja!
kliubu, nes ten daugiausiai dainavo girtuoklio dainą, ir suoja už demokratus ir re- Koja! Jau neturiu!” Žiurys
madoj girtuoklystė, pliauš to paties turinio padeklama publikonus, o tie demokra sau tik švilpauja, kad Vilką
STOUGHTON, MASS.
kimai ir retas nedėldienis, vo dvejas eiles. Nudavė la tai su republikonais visuo įgalėjo, o Vilkas dejuoja
Entuzijaštiškos prakalbos. kad nebūtų muštynių. Musų bai puikiai iš ko publika tu met išperia jiems kailį, kaip Pottsvillės ligonbutije, pako)
Suvienytomis visų drau londoniečiams tas jau pri rėjo daug juokų. Po tam J. tik jie išeina į streiką. Ka kojos kaulai sugis. Lašas.
deklamavo
eiles da darbininkas bus susipragysčių ir socijalistų kuopos prastas dalykas. Nedėl va Kunca
kariais
prisirenka
stiklo
gar

„Klebonas.
”
Publikai
nepa
 | tęs, jis visuomet rinks val
pajiegomis buvo surengtos
KAS MUMS
30 lapkričio prakalbos, kad bintojų ir taip vadinamų tiko. Mat sakė su pagelba i džią iš savo luomos, t. y. iš
išaiškinti žmonėms naudą ir lietuvaičių ir pradeda suktis suflioriaus; sufliorius kal socijalistų.
RAŠOMA
reikalingumą savo namo. į ratą, kaip kad sergančios bėjo per garsiai. Jo kalba Ir čia kalbėtojas plačiai
avįs. Kitokio užsiėmimo buvo girdėt beveik kitame pradėjo aiškint apie socijaliKalbėjo
drg.
S.
Michelsonas.
TAMAQUA, PA.
Ant šių prakalbų susirinko tarp mus katalikų nepama gale svetainės. Kaip tiktai zmą. Sudrožė gerai tauti De Kab, .111. — Lietuvių
Pailgino valandas.
beveik visi Stoughtono lie tysi. Ir nestebėtina, nes ki publika su nekantrumu pra ninkams, kurie visuomet scenos mylėtojų ratelis vai
The Lihigh Coal and Na- tuviai, ko ligšiol čia da ne- tokių laikraščių, kaip ”Drau- leido „Klebono” deklamaci šaukia „Kelkim savo tautą,” dino „Velnias ne Boba.”
gas” ir „šaltinis,” čia nela ją, J. Jankauskas su A. Do o šmeižia socijalistus. Tau Žmonių buvo mažai, nes ap
vigation Co. sumanė nuo 1 kuomet nebuvo.
gruodžio pailginti savo dar Kalbėtojas nurodė daug bai kur pamatysi. Šituos gi, meika išėjo su pasikalbėji tą gali pakelti vien tik so- garsinimus padavė spaus
bininkams viena valanda įspūdingų pavyzdžių, kaip atsiprašant, laikraščius mu mu „Kareivis ir Aficieris,”iš cijaalizmas, o ne tautininkų dinti p. R. Kisieliui, kuris tu
darbo dieną. Unija laikosi reikalinga ir svarbu yra tu sų dūšių ganytojas gerai ap ko publika vėl turėjo daug saliunai. Ant galo ragino ri savo spaustuvėlę ir leidžia
juokų. Po lošimui tęsėsi li imti pilietiškas popieras.
„laikraštį” „Vargdienį,” tai
gerai ir bando žiūrėti, kaip rėti lietuviams savas namas, garsina per pamokslą.
gi
2
vai.
ryto
šokiai
ir
skra

bus toliau. Jau 4 dienos žmonės atidžiai klausėsi. Nelabai seniai atgal musų
Antroj kalboj kalbėjo apie nepadėjo nė gatvės, nė nu
jojanti
krasa
su
dovanomis.
piemuo
laikė
prakalbą
minė

kaip nedirbam ir negalima Petraukus kaalbėtojui kal
prietarus. Žmonės turėjo merio. Žmonės iškitur attam
kliube,bet
nieko
dau

Tai
tiek
apie
vakarėlį.
Akstinas.
žinoti kaip greit pradėsim. bą, apie 40 ar daugiau da
daug juoko ir daug išgirdo atro.
giau
nepasakė,
tik
keikė
pir

Dabar girdėjau, kad vie naujo.
Kurie dirbo ant viršaus, tai žmonių tuojaus prisirašė
žvejas.
meiviškus
laikraščius
ir
kny

tinė
‘socijalistų kuopa ren
tie streikuoja, reikalaudami prie draugijų, kurių pajie
Herrin, III. — 1 gruodžio
--------------1—
senos sistemos kur buvo dir gomis buvo surengtos šitos gas. Girdi, jei dasižinosiu, giasi lošt kokį tai veikalėlį.
L. S. S. scenos mylėtojų ra
CHICAGO, ILL.
bama viršlaikis, o unijistai prakalbos ir kurių komite kurie tokius laikraščius Linkėtina gero pasisekimo!
telis statė scenoje „Žmonės.”
Pastaruoju laiku Rumfor- Nedėlioję, lap. 30 d. Hen Žmonių buvo nemažai. Tespiriasi, kad nebūtų viršlai tai ten pat sėdėjo. Visi pra skaito, tai nepriimsiu nė
susitvėrė
vartotojų ry Booth House buvo lietu atrėlis išėjo gerai. Prie to
kio. Ligšiol dirbdavo nuo dėjo kalbėt, kad ištikro toks spaviednin. Ir jau buvo be de
einąs,
bet
sugrįžo,
užlipo
draugija—kooperacija. Na vių vakarėlis. Žmonių pri- da buvo monologai ir dek
7 vai. ryte lig 4 vai. vakare namas labai reikalingas.
ant
pagrindų
ir
užšaukė,
rių prisirašė, regis, jau virš sinnko daug. Programėlis lamacijos. Socijalistai dau
ir nebuvo pietų; dabargi no Vietinis lietuvių krautuvkad
pamiršęs
pasakyt,
ko

200. Visų pirma manoma buvo pamargintas muzika, giausia čia darbuojasi.
rima nuo 7 ryte lig 5 vak. ninkas, p. Grincevičius, tuo
kius
laikraščius
galima
skai

dainomis ir kalba. Vakarė
: steigti duonkepyklą.
ir valanda pietums.
Lietuviškas ponaitis
jaus davė $10.00 tam reika
tyti,
girdi,
skaitykit
”
Šaltilio
vadovu
buvo
J.
Dargužis.
Gruodžio 3 d. likos užmuš lui ir pasakė: „Kaip darbas
Ukėsų Kliubas užkvietė
tas vienas darbininkas. Trjs bus pradėtas, tai kiek bus nį” ir „Draugą/’Tiedu šlam ant 13—14 gruodžio kalbė-| Ponia Smith paskambino Newark, N. J. — Brooklyvyrai rito didelį ratą. Ratas jūsų visų sudėta, aš tiek pat štai su kryžiumi randasi ;oją p. S. Michelsoną. Lau keletą populiariškų selekci no Lietuvaičių kliubas sta
sunkus, pasvyro į šalį ir puo duosiu nuo savęs.” ir paskui minėtam skiepe ir ant sienų čiam. Tiek tuo tarpu apie jų ant piano, o paskui sekė tė čia šv. Jurgio svetainėje
muzika trijų brolių Sarpalė, prispausdamas vieną da pridūrė: „Aš žinau, kiek ištempti. A. Evangelistas. Rumfordą.
„Iš Meilės.” Atliko neblo
žmogų.
vargo prisieina darbininkui
Vienas iš publikos. lių, kurie labai užganėdino gai.
šviesos Mylėtojas
klausytojus. Po muzikai
Tą pačią dieną buvo lietu kentėti, kada jis neturi savo CRAYDON, ANGLIJA.
MnNTFTin MASS
, sudainavo Lietuvių ”Regal”
vių lokalo susirinkimas A. prieglaudos. Aš pats tokia Šis miestas guli 8 mylių
MONTELLO,
MAbb.
kvartetas šias dainas: „Jau Sioux City, Io. — Darbai
Dambrausko svetainėj. Vy me padėjime esu buvęs. Tai atstume nuo Londono ir yra
Klaidos atitaisymas.
sugrįštu į tėvynę,” ”Kelei- čia sustojo ir daug žmonių
rai kepurėmis mėtosi, stum šunies gyvenimas. Bet aš vienas iš gražiausių Londo I
Gruodžio 7 d. Draugijų vio dainą” ir ”Come, Rise.” vaikščioja be užsiėmimo,
dosi, rėkauja, kaip piemenįs. nenoriu, kad mano vaikai to no aplinkinių miestų. Crayžeminis paukštis
V. V. susilauktų, todėl visomis pa- don yra švarus, gerai tvar Sątaikos konferencijoj p. J. Žmonės iššaukė kvartetą ir
jiegomis aš remsiu šį darbą, komas, šaligatviai išsodinti Smaliukas užsipuolė ant antru kartu, padainavo toROCKFORD, ILL.
kad būtinai Stoughtone pa medžiais, o taipgi yra ir gra L.S.S. 17 kuopos, buk ši ne- liau tą pačią ”Come, Rise/ “Marija Majdaliete” bus
statomam liaudies Ant pabaigos tiesų studenDarbo žmonės čia sparčiai statyti lietuviškąjį namą. žių sodų, kuriuose atlikęs atidavus
namui viso pelno; girdi, iš dentas S. J. Dargužis pasakė
atkartota.
žengia prie susipratimo; bet Dabar aš turiu cento susidė savo sąvaitinį darbą darbi t lipusios laikraštije korės- prakalbą apie Illinojaus valdangaus grožybių skelbėjai jęs, bet atiduosiu jį jums, ninkas gali pasivaikščiot ty pondencijos galima buvo stiją. Tame pat susirinkitaipgi nesnaudžia.
Koks nes iš jus aš jį ir uždirbau.” ram ore. Nedėldieniais išei matyt, kad pelno ji turėjo me išrinkta komitetas dėl So. Bostono socijalistų
meno atgal buvo laikomi pa Susirinkimas sutiko tą žinią nam į sodus nusinešdami po daugiau, negu atidavė (mat, surengimo draugiško va- kuopa nutarė statyti ”Mariją Magdalietę” antru kartu
mokslai ir šaukiama: ”Chris- su didžiausiu entuzijazmu. keliatą laikraščių ir taip čia visos draugijos pelną iš karelio gruodžio 14 d.
ant scenos, kad užganėdinti
tians, Unite” (krikščionįs, Pertraukoj Z. F. Geribai- praleidžiam vasaros karš savo balių ir piknikų skyrė I
Katalikas,
čiuose
laisvai
ir
gražiai
lai

tą publikos dalį, kuri pirmą
vienykitės). Dabar vėl ant tė gražiai padeklamavo. Pa
liaudies
namui).
Tas
tiesa.
ką,
daug
geriau,
negu
smuk

skui
Michelsonas
kalbėjo
te

sykį negalėjo pamatyti dėl
langų matyt išdėstyta pa
Aš, kaipo korespondentas,
PATERSON, N. J.
kvietimai: ”Let’s go to moj „Kas tie socijalistai ir lėse ar prirugusiuose kam parašiau
stokos
svetainėj vietos.
”
Kel.
”
No.
29,
kad
bariuose.
Lietuvių
čia
gy

Neseniai buvo ”Kel.” ra Diena bus apskelbta vė
Church” (eikim į bažnyčią). ko jie nori.” Abidvi kalbos
17
kuopa
L.S.S.
pelno
turė

vena
puspenktos
šeimynos
ir
šyta
apie Patersono parapi liau, nes šiuo tarpu da neži
Nesako net ir į kokią, tur tęsėsi apie 4 valandas ir taip
jo
iš
savo
parengimo
$111.79.
but bile tik bažnyčia. Tie žmonėms patiko, kad kalbė du pavieniai. Visi gražiai Bet tai buvo mano klaida. ją ir jos kunigą. Taigitas nia kada bus galima gauti
pakvietimai aiškiai parodo, tojas ir pabaigė, o žmonės užsilaiko; o dirba prie kriau Kaip aš vėliau patyriau, dūšių ganytojas buvo išva teatrą pasisamdyti ir kada
kad darbininkai jau paliovė vis da sėdėjo ir nenorėjo čių. Iš laikraščių pareina kuopa turėjo ne $111.79, žiavęs į Newarką, atvažiuo galės atvažiuot iš New •
šie: 1 egzem. „Lietuvos Ži
davo šventadieniais tik pa Yorko draugė Račiutė-Hernešę savo dolerius „Dievui skirstytis.
bet
$100.30
pelno,
ir
tiek
ati

nių,
”
1
„Kovos,
”
2
„Rankpel

maldas atlaikyti ir centus man, kuri lošia Magdalietės
ant garbės,” nes ir taip jau Tarp kitko kalbėtojas pa
davė
liaudies
namui.
Taigi
nio
”
ir
3
„Keleivio.
”
Lietususirinkti. Bet neseniai pa- rolę.
sunku pragyventi.
Taigi peikė ir tuos korespondenneužsipuldinėkit
ant
socijatus.
kurie
niekina
ir
pajuo-iviai
tarp
savęs
nesipeša,
ne.
I
sakė jau paskutinį pamoks Tikimasi, kad dabar tokio
visokių „vierų” kunigužiai
'
girtuokliauja,
ir
už
tai
turhstų
kuopos
pasiremdami
lą atsisveikindamas, nes nesmagumo jau nebus, nes
vienijas ir šaukia: „Let’s go kia darbštesnes musų mer būt neoareina čionai nė vie-i
mano
korespondencija,
gerklėj kas ten augo, tai va vietos visiems užteks.
to church!” Ar ne prieis tik ginas. Kelios pirmeiviškos
nas
„Draugas
”
nė
„šaltinis
”
■
nes
kuopa
nieko
su
ja
netužiavo darytis operacijos.
bankrutas? Kad vieton to merginos čia daug darbuo
Todėl kurie pereitą kartą
ir
ne
kunigas,
nė
advokatas
■
ri*
Jauna
mergaitė.
jie butų papasakoję, kaip tų jasi busimo musų namo la
Tą patį nedėldienį pas vie „Marijos Magdalietės” ne
dolerių ar centų gaut darbi- bui, o tūli korespondentai negali padaryti čia jokio biz-i
ną kataliką buvo krištynos, matė, teiksis tėmyti laikraš
ANSONIA, CONN.
A. E. Vasaitis.
ninkams daugiauT'tai gal ei-j pradėjo jas per laikraščius nio.
ant kurių buvo pakviestas
Lietuvių Pilietiškas Kliu ir kunigas (mat, jo gaspa čius, kada bus paskelbta an
šmeižti, turbut iš pavydu
tusi kitaip.
tru kartu perstatymo diena.
RUMFORD, ME.
bas parengė 7 gruodžio pra dinė buvo kurna!).
Sarmata
tokiems
Dabar žmonės pradeda mo.
Pakol
keikti jau ir demokratus, žmonėms, kurie patįs neži 29 lapkričio vietos muzi kalbas ir pakvietė S. Michel kunigas buvo, tai katalikai TEMATO PROTESTŲ
nes iš jų -prižadų nieko gero no, ko jieško. Jei patįs nie kantų kuopa parengė vaka soną, „Keleivio” redaktorių, buvo da nedrąsus, bet kaip
RAŠYTOJAI.
negali susilaukti. Girdi: „Ir ko negalit nuveikti, tai ne rėlį. Publikos buvo nema pakablėti. Nors diena buvo tik kunigas išėjo, tuoj prasi
Draugas A. M. Makaucmuitą panaikino, o valgis vie pavydėti nors, kad kiti vei žai. Pelnas skiriamas mu labai lietinga, tečiaus žmo dėjo užimąs.
nių
prisirinko
pilna
svetai

kia;
o
ypač
rejkėtų
džiaug

zikantų
naudai.
Kiek
gry

toj atpigt, da pabrango.”
Pereito lapkričio 25 d. vie kas iš Forest City, Pa., pri
Socijalistai sako: „Jeigu tis, kad merginos darbuoja no pelno pasiliko — nesuži nė. Pirmoj kalboj drg. kal nos medvilnės audinyčios siuntė mums kelis naujus
bėtojas aiškino, kokią svar
tos didelės krautuvės butų si. Publika pritarė delnų nojau.
darbininkai išėjo streikan. skaitytojus ir sako: „Tuo
bią
rolę
musų
gyvenime
lo

plojimu.
Vakarėlis
susidėjo
iš
šito

jaus prisiųsiu daugiau. Te
visuomenės rankose, tada
Streikas eina ramiai.
šia
politika.
„Valdžia
—
tai
Abelnai
šios
prakalbos
pa

kio
programo:
visų
pirma
mato protestų rašytojai, kad
žmonėms butų nauda iš pa
Patersonietis.
kapitalistų
komitetas,
kuris
liko
gerą
įspūdį
tarp
žmo

griežė vietinė kapelija. Pojų protestai nieko negelbsti.
naikinimo muitų, dabargi
visuomet
rūpinasi
kapitalis

nių.
Ant
rytojaus
daugelitam
vaidinta
vieno
veikimo
’Keleivis’ turi net ir tarp
tik trustai turi naudą, nes
BRADDOCK,
PA.
tų
reikalais
ir
vien
tik
jiems
je
vietų
galima
buvo
girdėti,
komedijėlė
„Salemono
Sap

SLA.
narių daug savo drau
jie pigiai perka, o brangiai
tarnauja.
Kad
taip
yra,
tai
Bedarbė.
gų, kurie jį remia ir platina.
parduoda. Vadinas, demo kaip žmonės kalbasi, kad vi nas.” Išėjo gerai. Ypač svar
liudytoju
mums
yra
kiekvie

skas
teisybė.
biausias
roles
—
Petro
(A.
kratai padėjo kapitalistams
Šitam miestelije prasidėjo „Su pagarba
nas
streikas.
Kur
tik
darbi

Ypač
smagu
darbuotis,
Domeika)
ir
kareivio
(J.Budaugiau žmones lupti.”
didelė bedarbė. Carniegie
”A. M. Makauckas.”
ninkai
pareikalauja
daugiau
kad
visi
einam
išvieno:
so

čonis)
atlošė
priderančiai.
29 lapkričio S. P. Lietuvių
Steel Works atleido beveik
Skyrius buvo parengęs pasi cijalistų kuopa, draugystė Nors pats veikalėlis gana algos, valdžia tuojaus siun pusę žmonių. O vėl 6-tą KLAIDOS PATAISYMAS.
linksminimą su skrajojan švento Antano, Gedemino ir mažas, tečiaus ant publikos čia tenai ginkluotą spėką, dieną gruodžio uždarė duris
kuri niekad neužstoja už Spleis Bar Shop, kur veik vi „Kel.” No. 49, korespon
čia krasa. Pirmą dovaną Labdarystės — visos eina paliko gana gerą įspūdį.
Per lošimą publika užsi darbininkus, bet .visuomet si lietuviai dirbo. Dabar dencijoj iš E. St. Louis pa
laimėjo p. F. Kuzmickiutė, ranka rankon. Iš kertės.
laikė kuoramiausia ir ant už kapitalistus.”
žiedą; antrą dovaną laimė
skaitoma šiame miestelije į daryta klaida. Pasakyta:
LONDONAS,
ANGLIJA.
„Kol nebuvo čia kunigo, lie
kiekvieno veido galima bu Toliaus nurodė, kad sau- 4,000 bedarbių.
jo p. B. Čepaitė, „Keleivį”
metams; o trečią p. P. Šilei- Londone lietuvių yra pu vo išskaityt užuojautą tam jalė kapitalistų visuomet iš Beje, da turiu priminti, tuviai turėjo Politišką Kliukiutė — saldainių dėžutę. sėtinas būrys, bet veikiančių varkšui kaliniui, kuris lau renka savo valdžią ir valdo kad per drg. L. Pruseikos bą” ir t.t.
Jaunimo atsilankė daug ir visuomeniškoj dirvoj beveik kė paskutinės valandos savo milijonus žmonių vien tik prakalbas tapo atgaivinta Turėjo būt pasakyta, kad
nesimato; yra keliatas žy gyvenimo — sušaudymo. dėl to, kad jie, kapitalistai, I93-čia L. S. S. kuopa.
tik pribuvus dabartiniam
gražiai linksminosi.
mesnių
ypatų,
bet
mažai
jos
yra
puikiai
susiorganizavę
Užbaigus
perstatymą,
L
J.
kunigui žmonės likos suLapkričio mėnesij lietu
J.
Urbonas.
skaldyti, čia kunigų buvo
vių socijalistai daug veikė, veikia darbininkų apšvietai. Jankauskas pasakė monolio- ir puikiai supranta savo rei
ir pirma, bet nė vienas ne
dalyvavo rengime fėrų su Čia yra parapija ir turi nau gą „Dzūko Nakvynės.” Pu- kalus. Nors darbininkų yra
JONESTOWN,
PA.
ją
dievnamį
po
vardu
šv.
Ka

blikai
labai
patiko,
ką
galimilijonai,
bet
jie
tamsus,
nešėjo
tarp žmonių tokių ne
kitų tautų socijalistais. Fėrai tęsėsi septynis vakarus. zimiero; taipgi yra ir dūšių ma buvo spręsti iš linksmų organizuoti, nepažįsta gy- . Neseniai pas A. M. Stra sutikimų, kaip dabartinis.
ir delnų plojimų.
.
venimo, nesigilina į politikos ’vinską karčemoje buvo neNekaltas avinėlis.
S. P. Jaunimo Ratelis sta- ganytojas, kun. Matulaitis ir juokų
f
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nis, katras blogesnis, bet penkių tokių suspaudimų j pašalinio uždarbio: dirba įkalbu iš praktiško atžvilgio, sprenžiną prieis prie 8 colių vairius ukiui reikalingus pa
nes taip kalbėti reikalauja ir daugiau nors ir šimtą sy dargus, virves veja, šaukš
musu savitarpiniai, priva- kių spausi, jau trumpesnės tus dirba, puodus lipdo,
tiškai-bendri gyvenimo rei nebepadarysi ir nesulaužysi. šluotas riša. Teisybė, jų ne
kalai. Pasakysiu, kas pri Tokios sprenžinos yra geros. taip daug yra. Dėlto paro
(Imigracijos reikale.)
vertė mane ir šitą straipsnį 2. Aštrus daiktaas užgru- dos steigėjams vertėjo į juos
dyti, padėkim sau, peilis, rei- į atkreipti savo akis.
Kaip ilgai lietuviai duosis parašyti.
kia toje pat alivoje, bet kad
Paskui žinia, jog musų
svetimtaučiams vedžiot sa Lietuvių imigracijos klau-| nesusisuktų, reikia pritaisy storųjų ūkininkų pačios jau
ve už nosių? Tai yra klau simas seniai jau stovėjo ti taip: paimk apystorios po mažai beverpia. Ypatingai
lietuvių akyse.
simas, kurio šiuom laiku da šviesesnių
pieros ir sulenk dvilinkai, geresnijį darbą jos atiduoda
negalima išrišti. Tas klau (Matant daromas visokias! l ad popiera butų netrum-; tam tikroms verpėjoms ir už
simas seniai jau apkalba skriaudas visokių grašia-: pesnė, kaip peilis, ir abudu tai moka vienus skatikus.
mas lietuviškuose laikraš gaudų atvykusiems lietu- i šonai kad nebūtų siauresni Kai-kurios jau ir austi ir
čiuose, prakalbose ir viešuo i viams, įpinant juos į viso kaip peilis. Taip prisiren megzti atiduoda tam tik
se susirinkimuose, tečiaus kias žabangas, tapo sutver gęs popierą padėk gatavai roms audėjoms ir mezgė
daugumai musų vietaučių ir ta tam tikra L. I. Š. D. New prie alivos ir kaip tik peilį joms. Arba namie verpia
šiandien da neaišku, nesu Yorke. Toji draugija, be įšildysi
juosvai-raudonai, ir audžia samdomosios dar
prantama, kaip juos sveti abejonės, atneša didelę pa skubinai Įdėk jį sulenkton bininkės. Kokiomis sąly
gelbą atvažiuojantiems lie->
mi žmonės išnaudoja.
tuviams.
New York’as, popieron, taip kad iš abiejų gomis jos dirba, kiek uždir
Kokin miestan ar mieste reiškia, šiek-tiek jau aprū šonų peilio butų popiera, iri ba, kiek valandų dirba, kaip
lin nenukeliautum, visur at pintas.
Dabar prisieina greitai kišk taip į alivą, kad gyvena — vis tai įdomus
rasi, kad didesnė pusė lietu klausti, kas rūpinsis Bosto nepaspėtų popiera sudegti. ir skaudus gyvenimo klausi
vių turi reikalus ne su sa nu, per kurį taip-pat nema-i Peilis nesusisuks.
mai, lygiai kaip ir apie avais, bet su svetimtaučiais. žai lietuvių pereina? Man 3. Kad suvirinti geleži su 1 nuos smulkiuosius pramoni
Netik tamsioji minia, bet ir dirbant prie Y.M.C.A. užpri- plienu, geležį reikia užvirin-. ninkus. Iš tam tikrų rusų
taip vadinamieji apsišvietę vatišką sekretorių-interpre- ti taip, kad butų balta ir ge ar kitų tautų tirinėjimų męs
žmonės greičiau kreipsis terį Bostono imigracijos rokai kibirkščiuotų, o plie žinome, koks baisus jų padė
pas svetimtautį, negu pas uoste, davėsi patirti kaip nas, jeigu bus taip vadina jimas, koks mažas jų uždar
lietuvį su savo reikalais.
apsieina visokie grašiagau- mas ”tool steel,” kad į-1 bis, kaip badu jie gyvena.
Bet
jei
tokį
lietuvį
ar
lie

— Sveikas gyvas, tėve! atsiminti. O čia?...
dos su musų žmonėmis. Y- kaistų iki balsvai raudono,) Ar Lietuvoj to nėra Visa
tuvę
patiko
kokia
nelaimė,
—Geriau tu manęs nesvei- — čia, tėve, pramonijos
pač apsieina gyvuliškai su; ir kada jau pradeda gerokai • tai galėjo nušviest Vilniaus
tuomet
bėga
pas
savąjį.
Ka

kink, vaike.
šalis, čia žmonės neturi laitais, kurių laivakortės pir varvėti, tai tuomet ir geras. paroda. Tiktai jos steigė
—Kodėl?
ko tokiais niekais užsiimti. da svetimtautis jį apgauna ktos pas svetimtaučius, y- Apsaugot plienas ugnije jams ar rūpėjo tai? Galbūt
lietuviui skųstis, pač pas žydus. Perėjus i- smėlis yra gerai tik dėl to, jie dargi bijojo pasižiūrėt į
— Man jau nesinori nė gy-! — Kalėdos, vaike, tai ne — eina
tas
ir
tas
jį (ar ją) ap migrantui inspekciją, žydai kad sulaikyti skystą sušilu šitą pusę. Dėlko? Butų
kad
vent.
niekai. Lietuvoj net ir viš—Na! Kasgi pasidarė? tams duoda kviečių ant Ka- gavo — pinigus paėmė, o gatavi susidraskyti tą žmo sį plieno’ nuvarvėjimą, bet šviesa jų džiaugsmą aptem
nepadarė, kas reikėjo.
— Subankrutijau, vaike, 'ledų.
gų. Dėlko? Dėlto, kad ”biz- geriausia vartoti buroksą dę. Nedovanai tarp jos šel
Imigrantas gaudo sudžiovintą ir sutrintą į mil pėjų męs randame tokią
— Kaip tai subankrutijai? — O čia, tėve, vištos kas Tokie atsitikimai apsirei nis.”
škia visur ir kas diena. O mas, kaip velnio dūšia. Ap tus.
daugybę ponų ir ponių, dar
Kazis čepukas,
— Juk aš tau sakiau, kad diena gauna kviečių.
gi grafų ir kunigaikščių.
aš užsidėjau biznį, tai yra, — Ale nėra tokio džiaugs musų žmonės vis da neišmo siėjimas su juo stačiai gyvu 1 48 W. Division st.
mo,
kaip
Lietuvoj.
Tenai
ksta,
nepermato,
kas
juos
Jiems
nerupi, kokiomis sąly
liškas, žiaurus.
Chicago, III.
atidariau čeverykų taisymo
gomis padirbti tie dailieji
šapą. Mislijau, kad pakelsiu džiaugiasi žmones, dziaugia- tankiausia nuskriaudžia.
Matydamas tokį apsiėji- ir
dirbininai, kiek sveikatos
savo tautos vardą
pats;‘si ir gyvuliai, nes ir tiems Pasakykit, mylimieji, kas Įmą, negalėjau kentėt nepamums per nauda, jei męs i sakęs to plačiajai visuome
dėl jų prarasta, kiek naktų
prasigyvensiu. Ir buvo jau; duoda šieno.
prisidedame
prie
palaikymo
nemiegota. Nerūpėjo tai
nei, ypatingai tiems, kurie
pradėjęs biznis gerai eiti. — Jie džiaugiasi dėl to,
svetimųjų
?
Argi
svetim

ir
musų demokratams.
važiuoja patįs Į Lietuvą, ar
Kaip tu man patarei, išmo 'kad per visus metus beveik
Demokratai...
Buvo parodoj ir įvairių
kau pasaką apie 40 razbai- į badauja. Amerikoj toks ka tautis prolobęs ateis mums ba nori parsitraukti iš te
labdarių dirbtuvių dirbinių;
ninkų ir apie užkeiktą palo- lėdų apvaiščiojimas negalė į pagelbą musų reikaluose, nai savo gimines: meskit tą
Ne
taip
seniai
pasibaigė
ar
jis
rūpinsis
musų
reika

”madą,” kad ”už pinigus ir Vilniuj smulkiosios pramo bet ir ten neteko pasižiūrė
cių, ir kas tik ateidavo, aš tų padaryti tokio džiaugs
tuojaus ir pradėdavau savo mo, kaip Lietuvoj. Duok tu lais? Ne, to nesulauksime. i pas žydą gausiu,” o kreipki nijos ir liaudies dirbinių pa ti į darbo sąlygas. Tuo tar
pasakas sakyt. Žmonėms ' amerikonui šlyžikų, jis netik Kaip nežiūrėsime į gyve tės prie savo žmonių, pas roda. Vienus patenkino ji, pu iš kitų šaltinių męs žino
tas patiko. Kastumierių bu iš to nesidžiaugs, bet nela nimo klausimą, iš socijališ- I kuriuos daug geresnį gausi-1 kitų gi ne. Musų demokra me, kad panašiose ”labdavo jau tiek, kad sunku buvo bai da ir valgys, nes jis sal kos, tautiškos, eKonomiškos, . te patarnavimą. Kada visi tams ji labai patiko: puikių i rių” Įstaigose tankiai vaikus
atlikti visus I dirbinių jie ten prisižiūrėję, Į begalo naudoja; jos tankiai
vienam jau ir apsidirbti, mi dumynus čia valgo kasdie- socijolegiškos, morališkos i stengiamės
slijau tave, Maike, pristaty i na, ir saldumynus geresnius, ar kitų pusių, visados savi reikalus pas savuosius, per ne svetimo krašto, bet savo! būna ne mokykla, bet tikra
ti vakarais prie darbo; bet !negu šlyžikai. Taip pat ne- tarpiniai reikalai geriau bus ! savo tarpininkus, tuomet — ”tikrų lietuvių” dirbinių. | katorga.
Ką galėtų suteikt šituo
štai šalia manęs atidarė to Šsidžiaugtų ir farmerio kar- atlikti tarpe savęs. Kitaip sukoncentruotomis spėko Daugelis tų daiktų buvo
atžvilgiu parodą, matyt kad
mis galima bus parūpinti ir
kią pat šapą italijonas ir da ■ vė, jei jai nuneštum nuo sa- męs skriausime save.
parduota;
kitus
—
sodiečių
bar visi pas jį neša čevery- . vo stalo šieno, nes ji kasdie Buvo laikai, kada neturė I geresnę pagelbą musų atke-| audeklus ir juostas — paė ir iš buvusios šįmet Kijevo
parodos. Kai-kurie jos sky
jome savo mokytesnių, ga 'liaujantiems ir iškeliaujankus. Aš turėjau savo biz na gauna dobilų.
mė
į
savo
sankrovą
„žino

riai ir darbinikų akis pa
nį uždaryti, nes negalėjau — Su tavim, vaike, aš ne linčių priderančiai atlikti | tiems žmonėms. Veikiant
pramonininkė-veikėja” traukė; ten buvo aiškiai pa
nė randos užmokėti.
noriu anie tai kalbėti, nes tu reikalus žmonių, tada, su ! priešingai, amžinai paliksi- moji
Molaitė.
Ko bereikia? Kį rodyta, kokiomis sąlygomis
noroms-neno- ; me iš vieno kampo kitan
— O kodėl gi taip visi nu šventus daiktus išnevožiji. prantama,
dirba ir gyvena smulkiųjų
— Ar šlyžikai ir kisielius roms reikėjo turėti reikalą Į stumdomais — kitataučių la ”Lietuvos labas”...
ėjo pas tą italą?
”
So3iečiai,
anot
'Lietuvos
dirbtuvių
ir amatninkų dar
su svetimtaučiais; bet da ! pastumdėliais.
— Matai, vaike, aš ėmiau tai šventi daiktai?
Žinių’, verste užvertė paro
nors neužtektinai, vie
Z. Jankauskas. dos salę savo audimais, juos bininkai.
už kurkų primušimą po 30 — Gal ir ne šventi, ale ko bar,
Pačiam Kijeve, duokim,
nok jau turime. Ateitis ža
centų, o italas prideda už 15! dėl tu juos išjuoki?
P.
S.
Meldžiu
visų
lietu;
tomis,
moliniais
puodais
ir
buvo ištirti 502 dirbtuvi su
da da ir daugiau. Tai ko
centų ir daug greičiau pa-! — Aš, tėve, jų visai neiš dėl lietuviams nesikreipti j viškų laikraščių perspaus- kitokiais dirbiniais.” Užtat 5.660 darbininkų ir darbi
juokiu. Aš pats šlyžikus la
daro.
pas savuosius? Savo žmo ! dinti šį straipsnelį. Z. J. lietuvių-pramonininkų, gir ninkų. Ir kas pasirodė?
— Tai reiškia, iš jo gėrės-j bai mėgstu.
di, tik vienas tedalyvavęs:
— O, taip tai man patin gus visados teisingiau pa
nis amatninkas.
Darbo diena.
Tamošauskas iš Panevėžio
tarnaus, patars ir da padės
ka,
vaike.
Ir
jei
taip,
tai
tu
—Ne, vaike, jis nė pusės
su savo vaisių ir uogų vynu.
Ilgiausia duonkepių dar
daugiau, negu svetimtautis. Paaiškinimas
gal
ir
ant
kūčios
kur
nors
tiek nežino apie amatą,
Tuo tarpu, sako ”Lietuvos
diena — vidutiniškai jie
eisi, taigi aš norėčiau, kad Pas mus yra keistas įsigy apie grūdinimą.! Žinios,” esą gana daug smul bo
kiek aš žinau.
dirba po 19 valandų į parą
venęs išsitarimas: >”Už pi
‘— Tai kodėl jis greičiau tu ir mane nusivestum.
kių
lietuvių
pramonininkų,
(60 iš 100 dirba daugiau 19
— Aš tau pasakysiu, tėve, nigus ir pas žydą gausiu.”
padaro ?
Ir, kaip matyt, musų žmo
į J. Strazdo bet jų ten nebuvo. Lenkų, valandų); kurpiai vidutiniš
— Mat, jis su mašinom dir kur tu gali gaut gerą kučią: neliai ir laikosi tokio papro (Atsakymas
girdi, buvo daug daugiau. kai dirba po 14 valandų ir
klausimą.)
nueik
pas
kleboną.
ba. Tik uždėjo čeveryką,
Bet lenkai nerupi musų de 18 minučių, skalbėjos — po
čio. Tą paprotį reikėtų pa
pikšt, paukšt ir kurka jau — Kad sarmata, neturiu mesti, nes jis labai netikęs. Gal kas kitas apie tai jau i mokratams. Ir nieko gra 13 vai. 42 min., siuvėjai — 11
primušta; ant kitos mašinos gero siuto.
Jis skriaudžia mus kaipo j paaiškino, bet gal dar ir ne, • žaus ir įdomaus jų dirbi vai. 42 min.; mažiausia dir
vėl apdrožia, ant trečios nu- — Kam čia klebonui tavo tautą. Reikėtų tik paimti taigi aš paaiškinsiu.
niuose demokratai nemato. ba spaustuvių darbininkai
švaksuoja ir kaip matai če- siutas. Juk jis žino, kad pavyzdi, kad ir iš tų pačių 1. Abelnai visokios spren- Ar verta po to kalbėt apie — 8 vai. 50 min. Kepėjams
kaip tu neapsirėdysi, visvieverykai pataisyti.
užgrudoma
šito- juos?
ir skalbėjoms visiškai ne
žydų. Jau apie 2.000 metų žinos
na
tu
busi
tas
pats
mėsos
* — Aš tau sakiau, tėve,
kaip jie neteko savo tėvy kiuo budu: įkaitina tam ”L. Žinios”* kartais visiš duoda laiko pietums; apie
I
(Cherry- kai neranda musų krašte pusę siuvėjų, kurpių ir kon
kad mašinos atima darbinin šmotas.
nės, o tečiaus jų tauta, tu siai raudonai
—
Vaike,
kad
aš
tau
kir

kams darbą, tu netikėjai, o
pramonijos. diterių taip-pat neturi laiko
rinti vos apie 13,000,000 na red) ir kiša į alivą, smulkiosios
siu
per
ausį,
tai
manęs
daudabar pats persitikrinai, kad
rių, valdo šiandien apie šeš vadinamą ”fish oil,” arba į Kaip tikros tautininkės, jos pietams. Nuolatinio šven
siu
per
ausį,
tai
tu
manęs
taip yra.”linseed oil,” bet dėl ”linseed į tejieško krašte lietuvių pra tadienio poilsio neturi visi
daugiau mėsos šmotu neva tą dalį visų pasaulio turtų. oil
— Pasakyk, vaike, kas dinsi.
Kodėl jiems taip sekasi? To ” nereik tiek raudonai ! monininkų. Kitų tautų pra duonkepiai, 44 nuoš. (44
man dabar darvt?
dėl, kad jie nekuomet nesa ■įkaityti. O apvalias spren- monininkai joms nerupi. O iš 100) kurpių-darbininkų,
— Labai man tavęs gaila, I
ko: ”Už pinigus gausiu ir Įžinąs reik daugiaus įkaityti smulkių lietuvių pramoni 46 nuoš. skalbėjų, 36 nuoš.
DAINELĖ.
tėve, bet aš tau nieko dabar
pas svetimtautį.” Priešin kiekvienam aliejui. Bet no ninkų nematyti, girdi. Ne konditerių, kur darbo diena
negaliu patarti. Dabar at Kad paukšteliu mažutėliu gai, jų obalsis tai — ”Žydas rint tokios sprenžinos nusta-, mato jos nė lietuvių amat- trumpesnė, darbinikus ver
eina kalėdos, tai man ir gal Pavirsti galėčiau,
tik pas žydą!” Ir kas neži tyt ilgumą, padėkim sau, tu ninkų, kurių dalis da nesu- čia viršaus dirbti. Taip an
vos laužyt nesinori.
no šiandien žydų? Finansi ri padaryti sprenžiną trijų taurkusi ryšių su žeme. A- tai, auksininkų ir sidabriTarp pilkųjų debesėlių
— O man, vaike, galva Augštai sumirgėčiau.
škam pasaulije žydai užima colių apskritumo ir aštuonių' pie miesto amatninkus vi ninkų darbo diena — 9 vai.
tik ir sukasi dėl to, kad Ka Skrisčiau, lėkčiau į gimtinę pirmutinę vietą. Jie ren colių ilgumo, iš trijų ketvir-i siškai nekalba, tarytum jie 18 min., bet 99 iš 100 turi
lėdos ateina.
Mylimąją šalį —
giasi statyt jau savo univer tadalių colio storumo (ap-, ne smulkieji pramonininkai. viršaus dirbti; 97 iš 100 spasitetus ne tik Jeruzolimoje, valo) plieno, reikia pada-' Nenoromis širdis susigrau stuvninkai taip-pat viršaus
— O dėlko tai?
Susitikčiau pirmutinę
bet ir Amerikoj, Bostone. ryti šešis ir pusę susukimų dina: ir darbininkų musų dirba. Tik duonkepiai vir
— Ir tu, vaike, klausi dėl Ten brangiausią dalį.
Kuomet pas kitus ”savas ir prakėsti iki aštuonių ir maža ir vargiai begalima šaus nedirba, užtai jų darbo
ko! Argi tu nesupranti, Skrisčiau, lėkčiau j giružę,
pas savajį” yra svar trijų ketvirtadalių colių, ir tikėties, kad Lietuvoje kuo- diena 19 valandų.
kokios mano Kelėdos bus?... Pas lapų šlamesį,
ten-----dainužę
biausiu obalsiu, tuo tarpu kaip augščiau nurodžiau, met-nors pakiltų smulkioji
Kaip pamisimi žmogus, tai Ir
—_supinčiau
r____ ~ --Uždarbis.
pas mus — priešingai, tas taip užgrūdint. Kada alivo- pramonija. Nubudusio vie
net širdį skauda. Lietuvoj į Lig paukščių čiulbesį,
žmonės nors ir biednai gyve-! Pasijustų tuomet siela,
išsireiškimas tankiai būna je atauš, tada išimti ir drū na jos užmiršo: be amatnin- Siuvėjai gauna po 47 rub
net pajuokiamas. Kalbu ne čiai suspausti kokius 5 sy kų pas mus da yra daug lius mėnesiui, jei ne pas mei
na, bet Kalėdas vis katalikiš- Kad ji dar laiminga,
iš kapitalistiško bei socija- kius. Dėl tokios sprenžinos mažažemių, kuriems vargu sterį ir ne jo maistu gyvena;
kai apvaikščioja: stalą ap- Kad gyventi saldu, miela
liško atžvilgio — čia man suspaudimo reikia 80 svarų gyvent iš savo žemės ir ku po 20 rublių, jei>as jį gyve
dengia šienu, priverda kisie- (Su daina jausminga,
nerupi, katras iš jų geres šalto oro sunkumo. Po kokių rie jieško, ypatingai žiemą, na ir valgo; zeceriai ir konliaus, šlyžikų — net miela
Saulės Brolis.

PasikalbejimasNaikio su tėvu
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“Už pinigus ir pas
žydą gausiu.”

KELEIVIS

diteriai gauna po 20 rub.,
auksininkai ir sidabrininkai
— 31 rub., duonkepiai — 20
rub. Skalbėjos šeimininkės
valgiu gauna po 12 rub. mė
nesiui, o konfetininkės savo
maistu — tik 9 rub. Visi
duonkepiai ir skalbėjos
gyvena šeiminikų butuose ir
jų maistu; tai pat gyvena ir
valgo 94 iš 100 kurpių—dar
bininkų, 81 iš 100 siuvėjų, 44
iš 100 auksininkų ir sidarbrininkų ir 9 iš 100 spaustuvninkų.

mas. Ne tiktai lietuviai
mums rupi, bet visų tautų
Lietuvos proletarai ir pusproletarai.
("Vilnis.”)

5
*

Lietuvių Teatrai.
Ratelis “Vėsula”
statys ant scenos

I
i

labai akyvą, keturių £
-2
veikmių dramą
Svieto lygintojas (žemaičiu razbaininkas).

“Keleivio” Kalendorius

9į

128 puslapių su daugeliu gražių paveikslų
Kaina 25c.

POLITIŠKIEMS KANKINIAMS

PHILADELPHIA, PA.
Pas p. Griciuną 9 d. lapkričio, 1913
m. per p. Domininko Gurklio su p-le
Emilija Januliute vestuves p. Griciu
nas parinko aukų sušelpimui kovo
tojų už laisvę ir kankinių Sibirijoj.
Aukavo: p. Jaunavedis ir Januškas
po $l.oo; Jaunoji, J. Jasiunas, J. Gri
Darbo sąlygos.
ciunas, W. Pelitskis ir J. Laskauskas po 50c.; A. Griciunienė, A.Balu69 iš 100 kepyklų ir 54 iš konis, S. Gliebus, V. Kazanskas tri
metų vaikas, P. Janulis, K. Tri100 skalbyklų skiepuose; 75 jų
bulas St Griciunas, A. Pelitskis ir
iš 100 skabyklų, 64 iš 100 L. Rudminas po 25c.; K. Janulienė
15c., A. Stanskis 10c. Viso suaukavo
kurpių dirbtuvių ir 36 iš 100 į $7.oo,
kuriuos teiksitės perduoti, kur i
kepvklių — drėgnos, 60 iš reikia Visiems aukavusiems, ypač
varde kalinių išta
100 kurpių dirbtuvių ir 41 jaunavedžiams,
riu širdingą ačiū.
J. D. Taunis.
iš 100 siuvėjų dirbtuvių — $7.oo priėmė ”KeL” Administracija.

1914 metams jau atspauzdlntas.
KELEIVIO” SKAITYTOJAMS

5Įį

r

tik už persiuntimo lėšas, t. y. tik 10c. Kurie
“Keleivio” skaitytojai norit gaut tą Kalendo
rių, prisiųskit sidabrinį dešimtuką prastame
laiške, o męs prisiųsim gražų Kalendorių.
Adresuokit taip:

■

“Keleivis,” 28
*

IRA Ji

šaltos; 42 iš 100 kurpių dirb
I0c,ga?oertes5*
tuvių, 41 iš 100 kepyklų ir
O’FFALON, ILL.
38 iš 100 auksininkų ir sida - 30 lapkr. per krikštynas savo su- įSubatoje, 29 Gruodžio į Dec.,, 1913m
•=?!?
naus
Vytauto
p.
Jasinskis
parinko
brininkų dirbtuvių — tam ; aukų politiškiems kankiniams.
sios ; 91 iš 100 kurpių dirbtu Aukavo: J. Mačys $2.oo; M. Zerin- | Naujoj Lietuvių Salėj, N. Main ir kampas Vine street,
ir O. Zeringienė po $l.oo; J. Javių, 86 iš 100 skalbyklų ir 69 , gis
sinskis ir O. Jasinskienė po 50c.; M. I
MONTELLO, MASS.
iš 100 siuvėjų dirbtuvių ne ; Selmvad — 25c. Viso labo $5.25
Ten buvęs.
turi jokios ventilecij'os. 96
Svetaine atsidarys 7 vai. vakare. Nepasivelykit!
j
Aukas
$5.25
gavom
nuo
J Machis.
iš 100 kurpių darbininkų, 86
” KeL” Administracija.
* iš 100 skalbėjų, 69 iš 100 siu
vėjų turi dirbtuvėse mažiau
vieno kubo oro vienam žmo Paj ieškoji mai
Minėtas perstatymas labai žingeidus ir Kiekvienam akyva pamatyt atsi
gui, o reikia bent dviejų.
tikimus
baudžiavos
laikt|. Todėl
kiekvienas
ateit pasižiūrėt
to
IŠKILMINGAS TEATRAS
GIOVANNI VISALLI
Paješkauiš Juozapo
Biliaucko,
paeimalonėkit
j Reikalingas
emigracijos
draugijai
Adomas Vasiliauskas,
Jaunų Lietuvių Lavini mos Kliubas
Įžanga 25, 35
ir 50c. Jonas Vosylius
Su pagarba
KOMITETAS.
Suprantamas daiktas, kad kuris dirbo
na teatro
iš Žvyrių Skersnemunės
parapijos,
Mokolų
kaimo, šunsMokytojas Muzikos ant Smuikos
pas C. P. Blake, 352 My- Reseinių pavieto, Kauno gub., 7 me j kų gmino, Marijampolės pav., Su stato scenoje keturių veiksmų dramą (italas). Duoda lekcijas Seredomis
tokiomis sąlygomis labai stic Street, Arlington, Mass.. balan tai
"VALKATA”. Loš visiems žinomas ir Subatomis. Norintieji platesnių
atgal buvo Smalininkuose., Vit- valkų gub.. Atsišauk pas:
mėnesij 1913 m., yra pajieško- kiemij pas Durelį.
platinasi visokios užkrečia džio
Lietuvių Jaunimo Ratelis nedėlioj,21 žinių kreipkitės šiuo adresu:
(51)
S. Yankus,
mas. Atsišaukit pas:
(1)
d.
gruodžio, 1913, Meldažio Svetainėj, 339 Broadway,
Joe
Apinaitis,
So. Boston, Mass.
I
350
Newark
Str.,
Hoboken,
N.
J.
mos ligos; daugiau kaip kur William F. J. Howard. advokatas.
2242-44 W. 23 place, Chicago, III. DuNecanicum, Oregone. i
kitur, žmonių miršta, grei 315 Broadway, So. Boston, Mass.
rįs atsidaro 5 vai. vak., perstatymas MOKINKIS ČEVEkYKŲ AMATO.
Brooklyniečiai
tėmykit.
prasidės
7 vai. vak.; įžanga nuo 25c ir
Pajieškau
brolio
Vincento
SpikleČeverykų dirbtuvėse mokama gera
čiau jie sęsta ir dirbti nebe Pajieškau brolio F. Zizo, paeina iš
augščiau.
Kviečiame jaunus ir senus, alga. Žmonės prie No. 5 "Lasting” ir
rio ir draugo Juozapo Szurkaus. V.
gali. Tuomet juos išmeta į Kauno gub., Bubino kaimo. Jau apie Spikleris keli metai atgal gyveno Lietuvių apšvietos Drau didelius ir mažus atsilankyti. "Val Pulling over” mašinų visuomet yra
3 metai kaip Amerikoje. Jis pats ar Į Wilson, Pa., J. Šurkus — Rocheste. gijos susirinkimas bus nedė kata” vienas iš juokingiausių persta reikalaujami. Męs išmokinsim to
gatvę, kaip kokį bereikalin kas
jį žino malonės pranešti.
(1) ; Abudu iš Kauno gub., Šiaulių pav.
tymų, ant kurio atėjęs neištversi juo darbo į 6 sąvaites. Taip vadinami
lioj,
21
gruodžio,
prasidės
6
gą daiktą.
John Seitz,
kais; ateik ir atsivesk savo draugus. ”edgetrimming,”
| Kuršėnų vol. Jie patįs ar kas juos
”edge
setting,’
Box 48,
Bayne, Wash. žino malonės pranešti.
vai. 30 m. vakare Tautiško Prie teatro padainuos keliatą daine "vamping” ir tt. taipgi geri darbai.
lių, kurios susirinkusius irgi nema Męs išmokinsime tuos visus. Mašinos
Marti n Spikler,
Mokiniai
Pajieškau kaimyno Miko Medžio- 28 Burleigh st, Cąmbridgeport, Mass. namo svetainėje, 101—103 žai palinksmins.
(51) pas mus naujausios. Męs mokinam
šiaus; abudu gyvenom Chicagoj, da
Su pagarba, KOMITETAS.
Grand
str.,
Brooklyn,
N.
Y.
mus žmones Brocktono budu.
Ant
Juos ima meistrai dėl jų bar nežinau kur. Tiuriu svarbų rei
kiek galima, męs padedam savo
Pajieškau
Jono
Petraškos
ir
Jo

Meldžiame
draugus
atsilan

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIU Sau
pigumo. Daugiausia moki kalą. Jis oats ar kas jį žino malones no Čepono, abudu Suvalkų gub., Če
mokiniams ir darbo pajieškot. Mokes
pranešti, už ką busiu labai dėkin ponis Punsko parapijos Giluišų kai kyti, nes bus labai daug rei
Chicago, I1L
tis už mokinimą prieinama. Atsišau
nių turėjo auksininkai ir si gas.
VALDYBA:
kit pas
(1)
mo, o Petraška Ūdrijos parapijos, kalų. Bus renkami kandi Prezidentas
Alek Linsborg,
— Julius Joneliunas.
dabrininkai — 32 nuošimčiu
C. MĄNSBACH
i
Vitautiškių
kaimo.
Jiedu
patįs
ar
kas
Canton, Mass. ! juodu žino malonės pranešti.
3249 So. Halsted st., Chicago. m
datai i valdvbą 1914 metams.
157 Centre st., (3-rd floor),
ten mokiniai; kurpiai turė Bex 119
Prez.
pag. — Jonas Simbalis,
Brockton, Mass.
Vladas
Miliauckas,
KOMITETAS.
833
33
" pi.,
. *. Chicago,
~ •
11:
jo 21 nuoš. mokinių; spaus- Pajieškau brolio Petro Tiškaus, 4 139 Wolnut Str.,
Plymouth, Pa.
metai atgal gyveno Buenos Aires Ar
Prot rašt — Mikas Titiškis,
AGENTAI REIKALINGI.
tuvninkai — 26 nuoš. Ke gentinoj, ir pusbrolio Stanislavo GanCHIKAGIEČIŲ ATIDAI.
3415 Auburn Avė., Chicago, IU
Męs
mokam nuo8 iki $20 sąvaitėj
Pajieškau
giminaičio
Petro
Katalos,
čo,
4
metai
atgal
gyveno
Waterbury,
Finansų
rašt.
—
Franciškus
Valaitis:
pyklose beveik visiškai nėra
kp. Liet. Soc. Sąjungos Ameriko
- pi.,
- Chicago,
-ni vyrui, kuris pardavinėtų savo mies
712
—
17
Conn.. Abudu paeina iš Krakių val i 8 metai kaip Amerikoj. Seniaus gy je 22
mokinių. Daugiausia moki sčiaus, Kauno pavieto. Meldžiu atsi i veno New Yorke.; taipgi ir draugės parengia Metinį ir Nepaprastą Va Kasierius — Vincas Paplauskas,
te arba važinėtų iš vietos į vietą par
davinėdamas musų auksinius, sidab
Tavusios Grigaliunaitės ir draugo karą Kalėdų vak., 25 gruodžio, 1913,
Ii;
922
—
35
pi.,
Chicago,
nių mergaičių skalbyklose— šaukti.
rinius ir nikelinius Laikrodėlius ar
Danoto Mažilio. Katala ir Mažilis iš M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PL Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
Jonas Tiškus,
III- Pradžia 5 vai vakare.
92 nuoš., pas siuvėjus — 60 321 No. 15 St.
3211 Union avė., Chicago, ni ba Retežėlius darbininkams žmonėms
Springfield. III. Kauno gub., Kupiškio parap., o Gri- Chicago,
galiunaitė Panevėžio
pav., Kupre- Įžanga 25c. ir 35c. ypatai. Malonėkit
Susirinkimai atsibuna kas pasku ant išmokesčio po $1 arba $2.00 mėnuoš. Tankiai priima labai
liškių
parap.,
Kurklių
sodos.
Jie pa atsilankyti į musų rengiamą vakarą, tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 nesij. Patyrimas nereikalingas. Tik
Pajieškau
merginos apsivedimui
jaunus mokinius, ir tuomet nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvų tįs ar kas juos žino malonės pranešti. nes 22 kuopa L. S. S. kaip ir visuo vakare, ”Aušros” svetainėje, po No. teisingi ir geri žmonės reikalaujami,
met atsižymi su gana puikiais va 3149 S. Halsted st. Metinis susirin rašykit tuojaus. Paduokit dabartinį
Kazimieras Gasperonis,
juos begalo naudoja: pas pažiūrų, mylinti gyventi ant ūkės. Aš 145 Millbury
karais.
O jau šį kartą tai pilnai ti kimas pripuola sausio mėn. Bertaini- savo užsiėmimą.
(52)
st.,
Worcester, Mass.
ūkę ir namus mieste. Plateskimės
užganėdinti
svečius
kaipo
me

siuvėjus 63 nuoš. vaikai ne turiu
NORTH
AMERICAN
SALES
CO. '
niai:Balandžio
ir
Spalių
mėn.
Pus

nias žinias suteiksiu laišku. Atisišauvakaru. Susirinkimai šios kuo metinis Liepos mėn.
Box 954, Dep. 77,
New York, N. Y.
turi da 12 metų, kurpių ne kiančios malonės prisiųsti ir paveik Pajieškau brolio Jono Vitkevičiaus tiniu
iš Juškaičių, Šidlavo valsčiaus, Kau pos yra laikomi kas antrą nedėldie
turi 12 metų 61 nuoš. Už mo slą.
NUO NAUJŲ (1914) METŲ
HUDSON’O LIETUVIŲ ATIDAI.
no gub., Meldžiu atsišaukti; yra svar nį, kiekvieno mėnesio 10 vai. ryto p.
C. U.
M. Meldažio mažoj svetainėj, 2244 W.
kymą reikia mokėt 76 iš 100 4517 33 Avė., So. Seattle, Wash. bus reikalas.
išeis
Tautiečiai ir tautietės. Štai jau
23rd place; kur galima prisirašyti
Ona Vitkevičiūtė,
artinasi
Dovanų ir Linkėjimų Diena
"VEIDRODIS.
”
prie
kuopos
ir
prisidėti
veikti
labui
skalbyklų, taip pat 31 iš 100 Pajieškau merginos apsivedimui 101 Oak st.,
Lawrence, Mass. musų pačių ir viso pasaulio darbinin
— Kalėdos. Taigi nepamirškite, kad
Mėnesinis Iliustruotas Žurnalas, pa- visokias dovanas geriausia pirkti pas
siuvėjų dirbtuvių. Pirmuti tarp 20 ir 25 metu; aš esu 27 m. Lai- i
svi pažiūrų ir mylinti dorą gyvenimą. I Pajieškau Antano Griciaus iš Kau kų gerovei. Taipgi ir antras susirin švęstas teatro ir scenos reikalams. S. Tataronį ant 143 Main St., Hudkimas kiekvieno mėnesio kas trečią
niais metais vaikų paprastai Rašydama malonės prisiųst ir savo D5?
son, Mass. Mano krautuvė bus at
Šiaulių pav., Lūkės volosties, į serecĮos vakarą — toje pat svet — Amerikoje ...Kaina metams:
$2.00.
dara
kožną vakarą iki 9 vai. vak. per
nemoko, o tiktai stumdo iš paveikslą.
Kirklinų kaimo; 5 metai kaip Amen-. pašvęstas vien tik lavinomosi, disku- Užsienije ....
$3.00. 3 sąvaites prieš kalėdas. Norintieji
S. Z.
koj;
taip
pat
pajieškau
brolio
Fransijoms,
prelekcijoms
beje
paskaitoms
kertės Į kertę, visur sintinė- 4517 — 33 Avė. So. Seattle, Wash. ciškaus Jociaus, paeinančio iš ten pat l
Pavienis num.
. 20c. pirkti dovanas per laišką, malonėkit
ir kitiems moksliškiems reikalams.
Užsisakant
prenumeratą
arba
su
ki parašyti aiškų adresą, prisiųsti pi
ja. Pirmaisiais metais pra
Jis pirmiau gyveno Chicagoj, o da
Su pagarba,
KOMITETAS.
tais reikalais adresuokite:
ai)
Pajieškau švogerio Juozapo Rim bar nežinau kur. Jiedu patįs ar kas
nigus ir pažymėti, kokias dovanas
deda mokinius mokyti tik kaus: paeina iš Tauragės parapijos, juodu žino malonės pranešti.
"VEIDRODIS”
norite pirkti. Siuntimo lėšas aš ap
TEATRAS IR BALIUS
1671 Milwaukee Avė., Chicago, III. mokėsiu.
21 iš 100 spaustuvių, 46 iš Raseinių nav., Kauno gub. Girdėjau,
(52)
URŠULĖ GRICIENĖ,
r..-- C-v'-.(roj. Turiu svarbų reika- 21 Wacant Str.,
S. TATARONIS
Brooklyniečiai
ir
apielinkės
lietuviai
Hartford, Conn.
100 skalbyklų ir 64 iš 100 au
PARSIDUODA FORNIČIAI.
r:~ oats ar kas jį žino malonės
143 Main St.,
Hudson, Mass.
tėmykite, nes tai labai dailus Teatras
ksininkų ir sidabrininkų
Gerai
užlaikyti, parsiduoda pigiai
ir
Balius
yra
rengiamas
Lietuvių
Ke

Pajieškau
tikro
brolio
A.
Petrai

Martynas J. Vaitkus,
Telephone Yards 2750
paeina iš Kauno gub., Reseinių lionei Pašelpos Draugijos, kuris atsi dėlto, kad savininkas persikelia į ki
dirbtuvių.
R-x 150.
Gardner, Mass. | čio,
pav., Tauragės valsčiaus,
Graužų bus pirmą subatą po Kalėdų, 27 d. tą valstiją. Pamatyt gal kožnam lai GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
(52į
Taip naudoja smulkiose
Metai atgal gyveno Youngs- gruodžio (Decem.), 1913 m. Tautiško ke, po
CHICAGOJE.
dėdės J. Grinos, paeina kaimo
Namo svetainėj, 101-3 Grand Str., No. 188 Bolton St., So. Boston, Mass
town,
O.
pereitą
pavasarį
išvažiavo
į
dirbtuvėse vaikus ir suau iš Pajieškau
Kauno gub., Panevėžio pav., Roza- kelionę; kaip girdėjau jis buvo St Brooklyn, N. Y. Statoma scenoj tri
ant antrų lubų.
Kurioje gali kiekvie
gusius darbininkus ir dar lino parapijos, Dulkiškių sodžiaus; Louis, Mo., East Montana ir kitose jų veikmių drama "Lizdas Naminio
nas gerai ir gražiai iš
girdėjau gyvena Chicago, III. Jis pats vietose. Aš važiavęs ant jo adreso Liūto.” Pradžia 8 vai. vakare; įžan
PARSIDUODA NAMAS.
mokti šokt į trumpą
bininkes. Nėra ten nė dar ar
kas jį žino malonės pranešti.
ga 25c. su padėjimu drabužių. Taigi
Geras namas 3 familijoms po 5
laiką ir už labai mažus
ir
neradęs
jo,
labai
apgailestauju
ir
Stanislovas Grina,
bininkų knygelių; nereikia
pinigus.
Vaikinai ar
meldžiu jo paties ar kas jį žino pra nepamirškite, jog tai bus pirmas kambarius po No. 148 Ames st. Mon
2002 Oregon Avė.,
Cleveland, Ohio. nešti,
už ką busiu dėkingas
(51) toks vakarėlis po adventų, kurio jau tello, Mass Savininkas gyvena Pro
merginos, kurie nemo
išanksto perspėt darbininko,
esame išsiilgę, todėl bus mums proga vidence, R. I., todėl gera proga nuPetraitis,
ka šokti, niekuomet
kuomet jį pavaro; nėra ten Pajieškau tikro brolio Jono Maži- 60 Darrow Kazys
pasilinksminti. Apart teatrų ir šo pirkt, nes parsiduoda pigiai. Plates
str
Youngstown,
Ohio.
negali užganėdinti sa
liausko. Jis gyvena apie Rumford
kių bus da du chorai, kurie padainuos nių žinių klauskit pas:
(1)
nė priverstinos dirbtuvės Falls, Me. o dabar nežinau kur. 7 Pajieškau sesers Jonieškos Kale- gražių
vęs ir negali turėti
dainelių, ”Džian Bamba” sakys
JOSEPH DRAGUN,
linksmus laikus, nes ytvarkos, nė daktaro pagal metai kaip Amerikoj. Nedidelio ūgio, šinskiutės ir švogerio Antano Galinio spyčių, bus įvairių Damarginimų ir di- 8 Stokes St., PROVIDENCE, R. I.
ra taip, kaip numirę, o
juodų plaukų mėlinų akių smarkiai Suvalkų gub., Marijampolės pavieto, i dėlių juokų, todėl visos apielinkes
bos, vaistų ir ligoninės; nėra kalba; paeina iš Suvalkų gub., Mari Veiverių gmino, Pabartupių kaimo, lietuvius ir lietuvaites širdingai už- TRAVELERS RAINCOAT CO.
kuomet moki gerai šok
ti, visuomet busi linkten jokios priežiūros — jos jampolės pav., Veiverių gmino, Kaz- Garlevos parap. Jie patįs ar kas juos kviečiame,
(51) Vienatinė lietuvių Rainkotų Dirbtuvė.
: liškių kaimo Jis pats ar kas jį žino žino malonės pranešti.
paguodojamas.
smas
ir
kitų
L.
K.
P.
D.
1
kp.
KOMITETAS.
(51)
Parduodame
į
štorus
ir
pavieniai.
nepriklauso fabrikų inspek- i malonės pranešti.
Norinti mokytis, tpeldžiu, atsilan
Jonieška Kalešinskiutė.
Geriausias tavoras ir geras darbas.
P. Mažiliauskas,
eijoms. Ten labiau, kaip
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
kyti po numeriu:
31 Nelleda (off Fullum)
Parduodam
labai
pigiai.
Norintiems
Town of Lake, Chicago, III.
Montreal, Canada.
pristatom į namus. Jeigu kurie to 936 W. 33RD ST.. CHICAGO. Ii. L.
kur kitur, viešpatauja šei 1 Park str., Motherwell, Scotland.
Arti Morgan gatvės
li
nuo Bostono, parašykit laišką, pa
Tėvynės
Mylėtojų
Dr-stės
No
1,
Pajieškau brolio Kazio Žemaičio,
mininko valia.
aiškinkit
kokios
prekės
ir
kokio
di

Mokinama:
Utarninke ir Ketverge
Pajieškau
bekerių,
kurie
moka
kep

ant
Town
of
Lake,
Chicago,
III.,
mi

Paeina iš Suvalkų . gub., Vilkaviškio
,
nuo 8 iki 10:30 vak.
ti lietuvišką ir anglišką duoną ir ki tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne dumo, o męs prisiųsim sampelius.
Visa tai parodė Kijevo pa pav., Budežerių kaimo; pirmiaus gy tus
JURGIS ROMAN
(52) Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas.
smulkesnius daiktus. Darbas ant dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio
Wilkes-Barre, Pa., o paskiau
roda. Pas mus nemažiau veno
104 Harrison avė.,
Boston, Mass.
Miss. B. Tisaiti.
(3)
sia Olyphant, Pa.; dabar gi nežinau visados užmokesnis geras. Malonė Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
kit
atsišaukti
greitai
šiuo
adresu
(51)
ADMINISTRACIJA
naudoja smulkiosios pramo kur. Turiu svarbų reikalą. Jis pats
S. JANKAUSKAS.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
malonės pranešt.
nijos darbininkus. Nauda-. ar kas jį žino
P.
O.
Box
158
Rumford, Me.
4600 S. Paulina St., Chicago, m. $
PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Juozas Žemaitis,
Vice-prez. F. A. Misius,
ja juos ne tik svetimtaučiai,! 144 So. Main str.,
Ashley, Pa,
5235 S. Bishoff st., Chicago,
bet ir patįs lietuviai, didės- ' Pajieškau dėdės
c Antano Vydmonto,
Prot. rašt. K. A. čiapas,
n./UnanAn ia
Vaimn gub., Raseinių
1736 W. 47 st., Chicago,
ni ir mažesni ”tėvynės my-[I paeinančio
iš Kauno
Turtų rašt. A. J. Kareiva,
.,
Indrijaičių
sodžiaus;
apie
13
lėtojai.” Bene dėlto tyli j metų- kaip
InHriiaižiu
sodžiaus
Męs užlaikom visokios rū
1805 W. 46-th st., Chicago, m. <>
Amerikoje:
girdėjau, gy
METINIS
BALIUS
šies
drukuojarr.as
(Typ<*writors)
Kasierius K. K. Strzyneckis,
musų demokratai?
vena Pittsburghe. Taipgi draugo
4612
So.
Ashland
avė.,
Chicago,
III.
„
‘ ‘
Kas apie juos ži
mašiniukes ir nuo $5 iki 1 00.
Bet męs negalim tylėti. Ir Augusto
Rimkaus
Tariffville, Conn. Šv. An Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
no ar jie patįs malonės atsišaukti, nes
Gramafonai
ir rekordai lietu
4612 S. Wood st., Chicago, III.
jei kas kitas neatkreipe akių tunu svarbų reikalą,
(1) tano draugystė rengia labai
viški ir kitokiose visokiose kal
j šitą pusę, tai musų drau- K, A2^X.yyph“a^i>hia, Pa. gražų balių subatoj, 27 gruo
bose, kurie tinka ant visokių
džio (Dec.), Tunxis svetai Liet Imigrantų šelp. Dr-tė’ gramafonų. Jeigu norite pa
gams reikėjo. Musų parei- i
Pajieškau pusbrolio Antano Čepai nėje ; prasidės 7:30 vakare.
Viršininkai ant 1913 m.
matyti minėtų daiktų paveik
ga — rodyt, koks
sunlois y- cio.
n • •
čio, j<irutijau
girdėjau gyvena viiicžMro*
Chicago, III.;
m.,
Pirmininkas, St. Jankauskas,
sius
ir prekes, tai prisiųskite
Balius bus labai gražus, ma
ra musų
350 Newark st., Hoboken, N. J
«
a Smulkiųjų
a « pramo*
a a aSuvalkų
a gub.,
-a * ■ • Naumiesčio
• w
a « a pav., Zip.
už
2
centu
štampą. Adresuokit
lių gmino, Matijošiškiu kaimo. Turiu lonėkit visos apielinkės lie Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
nininku
ir
amatninkų
darbitaip:
• i
j —••
i
•
•
svarDU
svarbų reiKaią,
reikalą, todėl
uoaei kas
Kas apie
apie jį
11 ziži184 New York avė, Newark, N. J
ninku padėjimas, kaip ir SO- no malonėkit pranešt arba pats te- tuviai ir lietuvės atsilankyti. Sekretorius, A. M. Stanelis,
K. J. Krauchelun Co.
gu atsišaukia šiuo adresu:
211 Jefferson st., Newark, N. J
(1) Su pagarba,
(52) Iždininkas,
džiaus
darbininkės
— tos^
T 120 Grand st., Brooklyn, N.Y.
—•
_
j —•
__
• I
•Juozas
v ai ai
Juozas Valaitis,
P. Vaiceliunas,
KOMITETAS t
VerpejOS ar audėjos gyveni-;35 — 2 st. Room 48, So. Boston, Mass |
38 Farley avė., Newurk, N. •
<1
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KELEIVIS

HUM0RIST1KA

pradėjo iš užpakalio vežimo
kabintis išdykęs liuosininko
vaikiščias. Kaimietis tai patėmijęs užriko:
— Ar neisi šalin, tu biaurybe!
Ar nematai,' kad aš
v
jau tris vežu!

Trylika.
— Spiaučiau tiesiog ant akių, jeigu kas bandytų tvir
tinti, kad "trylika,” iš seno
vės pripažintas nelaimingu
skaitlium, jokios vertės ne
turi. Ar dar reikia didesnio
prirodymo, kad „trylika” yra
nelaimingas skaitlius,
kaip štai šitas, kad aš vakar
išgėriau šešias stiklines ko
Pildo pamokinimą.
njako ir septynis stiklus
Į karčiamą žmogelis atsi alaus, tai dar ir šiandien ne
nešė visos sąvaitės užmokes begaliu galvos pakelti, Mat
tį, pats geria-maukia, ir ki kokią nelaimę suteikė man
tiems pundija.
tas skaičius „trylika.”
Jo draugas tai
pamatęs
persergsti:
Daug pigiau.
— Dėl Dievo meilės, Jo
Du kaimynai susisėdę kal
nai, tu visą algą pragersi! basi:
Ką tu misliji taip daryda
—Tavo moteris, kaip gir
mas?
dėjau,
jau bus pusmetis kai
— Tai gal tu ir bažnyčioj
tau
nebuvai, kad taip kalbi? serga. Ištikrųjų tai
Kas tu per katalikas? Juk brangiai atsieina?
— One, ne! Kada ji svei
jeigu vakar buvai bažny
čioj, tai girdėjai, kaip kle ka, tai ant jos parėdų ir vi
bonas pasakė: ”Nekraukite sokių tuščių pareikalavimų
turtą, nes kas turtus krau daug daugiau pinigų išeina,
ant daktarų,
ją, tas tiesiog
pragaran negu dabar
eis!” Tai todėl, tegul aš ir vaistų ir tarnaitės jos vie
pragersiu savo pinigus, bet toje. O dar vienas svarbus
užtai busiu liuosas nuo pra dalykas, tai kada ji serga,
garo. Tegul verčiau
tas tada pasilsi mano galva...
parkas žydas su mano pini
Žvėryne.
gais eina į pragarą! Man
Porelė — pats ir pati—po
danguje ir be pinigų bos ge
rai!
Supranti dabar, ką žvėryną vaikščiodami, kal
Jonas pasakoja! Ei, Bere- basi ; pati pamačius meškiną
li, duok šian dar blauzdinę! šokinėjant rodo:
Dar štai keliatas skambučių
— Žiūrėk, žiūrėk, kaip tas
kišeniuje barška! Ei, Bere- meškinas linksmai šokinė
li, greičiau..
ja !...
— Bepiga jam
šokinėti,
Tamošėlis ir broliukas.
kad jis dar nevedęs.
Tamošėlio motina nupir
Pirmutinis ryto darbas.
ko jam šiupelaitę ir nusiun
tė drauge su jaunesniuoju
Kunigas katekizmo moky
vaiku-broliuku j smiltyną, damas, klausia vaiko:
kad ten bekasinėdami žais
— Kaip rytą atsikeli, ką
tą ir įsakė:
pirmiau veiki?
—Priužiurėk gerai bro
liuką, kad jį niekas nenu _— Ugi einu į karčiamą
tėtei šnapso parnešti.
skriaustų ir neužgautų!
Po valandėlės motina iš
girdusi vaiką verkiant, at
bėgusi klausinėja:
— Dėl Dievo mieliausio,
kasgi pasidarė Tamošėli, pa
sakyk? — ir stengėsi nutil
dyti vaiką.
— Mamytė liepei saugoti
viską, kad jį kas nenusk
riaustų, tai aš pamatęs mu
sę užsitūpusią kandant jam
į galvutę, kai rėžiau šiupėlaite, tai ji net susiplojo! —
atsakė
pasididžiuodamas
Tamošėlis.

Teatre.
— Tiesiog negalima iškęs
ti tokios betvarkės! — atsi
liepė jau nebejaunas vyriš
kis teatre, kad sale jo labai
garsiai kalbėjo tūlas jaunas
vaikinas su savo mergina.
— Ar tai tamsta apie
mane taip kabi? — užklau
sė jaunas vaikinas.
— Ale kur-gi apie tamstą
taip kalbėsi! — šypsodamas
teisinosi tas. — Aš kalbėjau
apie tuos kvailus muzikan
tus, kurie grieždami
tokį
triukšmą kelia, kad niekaip
nebegaliu girdėti tamstos
pasikabėjimo su
mergina,
kuris taip yra žingeidus,
kad dieną ir naktį klausy
tum, tai vis nenusibostų.
—————

Turi užtektinai bjaurybių.
Kaimietis vežė tris pone
lius — daktarą, kunigą ir
notarą, — nes jo kaimynas
netikėtai labai sunkiai su
sirgo; taigi reikėjo daktaro
— apžiūrėti, kunigo — išspaviedoti, o notaro — ūkę
vaikams aprašyti. Po vis
kam, grįžtant kaimiečiui su
tais poneliais į miestelį,

Redakcijos atsakymai.

2 KATALIOGAI DYKAI I
Pabaigusi kursątt'onaus Medical j
College, Baitimore, Md.

Pasekmingai otlieka savodarba 7
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- ?
sokias rodąs ir pageibą invairiose i
moterų ligose.

S E

eliaujantis Lietuvys Agentas.

Ųieii betuviškų KNYGŲ nuo
■
seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernctų ir 1.1

h
6 Loring st., }(
arti Efir 7th st. ii
Hh F.SO. BOSTON,
MASS.
H

Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso

kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirotuvės.
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarautuejami. Prekės žemes.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

Rašant man laišką, paminčk katra
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu?
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš npžesnių miestelių, pardavinėti
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

821HIGH ST.

M. J. DAMIJONAITIS

933 W. 33rdSL.

Profesorius medicinų*

CHISA60. ILL.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St
Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiąusiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
naujausios m*do*
trepais į viršų tik
□eikit į aptieks:
mano aurva bal
GRABARIUSIR BALSAMIOTOJAr
tos arba telefoną
Atlieka visokį darbą pii# palaidojim.
duok o aš atesiu.
kuogeriausiai už nebrangią preką.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
133S Broadway, So. Boatoa
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom
Gyvenimo vieta <4i Braadvay

doliii E. nolan

Ant išmokešcio

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

I1C

5 c. kasdien

Jums prisiusime dailų 14k.
spastas (14k. gold filled) laikrodis,
tuojaus sn lenciūgėliu (retežėliu)
su geriausiais viduriais Elgin arba

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

AMERICAN WATCH COMPANY
343|East 9th street,
New York, N. Y.
(7S.

Jeigu Jus norit Kalėdoms

GEROS DEGTINES
tad pirkit pas

WILLIAM ZAKON & CO.
Jis užlaiko geriausios ir gryniausios Degtinės, Koniako, Vynų ir Kordiebi.
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 prisiųsim.
(5J)

WILL1 AM ZAKON & CO.
21-23 Cross st., kampas Endicot,

Boston, Mass

Telephone: Richmond 22142.

25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS,
KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų,
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS
112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo
visokių ligų!
Kaip jokios liekarstas ir visokį daktarai
negalėjo pagelbėti, tai jusmauę isgydet.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekarsta>8 labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas
nepataike išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai
sveika ir daugiau liga neatsinaujina.
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.
Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonaričiai,
1413 Brynmower, Seranton, Pa.
Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
Malonus Tamlsta! Kad išgydet kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū.
Su guodone, A. Galmanas, Box 36, Bonuae Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOLIAGA, Bos 192, Boswell, Pa., Mr. J. T YMCZUKAS, 306 Cente
St.. Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių
jokiu budu negalima sutalpinti.
ĮSIT&MYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

DOVANAI
APSAUGOS BRITVĄ
ir

7 ŠŪVIŲ REVOLVERIS
Norėdami apgarsint musų Auksinius Laikrodėlius ir gaut naujų
pirkėjų, męs prisiųsim kiekvienam DOVANAI ant pabandymo gražų f?
vyrišką ar moterišką laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, uždengtą, <£
gražiai graviruotą, su geriausiu amerikonišku mechanizmu, saugiai re
guliuotas ir laikantis teisingą laiką, kurio TIKRA KAINA $15.oo; bet
dabar, męs duodam DOVANAI, gražiose makštyse apsaugos Britvą ir
naujos sistemos 7 šūviais amerikonišką Revolverį $8.oo vertės.
Jums nereikia siųst pinigus iš augšto, męs Jums pabarguosim.
Prisiųskit mums savo teisingą adresą kartu su šiuo apgarsinimu ir pa
aiškinimą, kokį norit gaut laikrodėlį, vyrišką ar moterišką, o męs tuo
jaus Jums pasiųsim kartu apsaugos Britvą ir Revolverį dykai ant iš
bandymo. Priėmus daiktus ir gerai viską apžiurėjus ir pilnai viskuom
užsiganėdinus, tada pamokėk agentui, musų specijaUšką prekę TIK
. $5.95 ir prisiuntimo kaštus. ATMINK. Tą 7 šūviais Revolverį ir Apsaugos Britvą męs duodame Jums visai DYKAI, kaipo dovaną, Jus už1" mokat tik vien už laikrodėlį. Kaipo atlyginimą už tą dovaną, męs pra- N
šom Jus parekomenduot Jūsų draugus. Rašykit mums tuojaus ant ši- iji
to adreso:
(1) &

PhlL M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro eiperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medalio apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
PrlvatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko. atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

KAD F
SI NFSVFIKAS
BET nori pastoti sveiku
ILOŠ
HEO V
IR LAIMINGU, tad atsilaukyk,
e jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrą pageibą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka-

voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo slmudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės. silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos

I. Totilsui. — 1. Raudona socijalistų vėliavos spalva reiškia visų žmo
nių lygybę, nes visų žmonių gįslose
teka raudonas kraujas (mat aristo
kratai vadina save "mėlinkraujais”).
— 2. Socijalizmas į tikėjimo dalykus
visai nesikiša ir dėl jo žmogus gali
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
vesti sau moterį tokio tikėjimo, ko
kio jam patinka. Suprantama, kad
daug geriau apsivesti su savo tau
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA
tos moteriške, negu svetimos. Di
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Petny
džiūnai, ypač karaliai, veda netik
Šiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga „Daktaras
UNIVERSAL SALES CO.,
svetimos tautos moteris, bet ir sve
CHICAGO, ILL. N
timų tikėjimų, tečiaus kunigija ir kiti $ 102 N. Fifth Avė., Dep. 9,
"doros” apginėjai to nemato.—-3. ”Kas
yra taip, o kas ne?” ir ”Darbo žmo
gaus reikalai” yra geros ir verta jas
perskaityti. Bet ”Kas išganys liaudį ?”
mažai ko verta. — 4.Apie saulės pajiega varomas mašinas mokslo vy
rai daug laužė sau galvas. Iš jų yra
atsižymėjęs anglų astronomas Geršelis, o vėliau franeuzų mokslininkai
Mušo ir Pifras, su kurių aparatu buvo
varoma Turoje (Francijoj) 2-jų arklių
spėkos mašina spausdinimui laikraš
čio ”Saulė” (tik ne Mahanojaus šlam
štas). Mums žinoma, kad saulės spin
duliai, perėję per stiklą, jau nebega
li sugrįžti per tąjį stiklą atgal ir taupinasi tam tikram pritašytam bakse.
Surinkti tokiam bakse saulės spindu
liai pajiegia užvirinti vandenį, o su
verdančio vandenio garais jau varo
ma by kokia mašina. Praktikoje ne
vartojama saulės spėka gal vien dėl
to, kad saulė nevisada skaisti ir tokiuo budu nuolatos josios spėka naudoties negalima. — 5. Veidrodį pada
ryti nesimokinę negalėsit, nors ir žinosit, ką reikia ant stiklo dėti. Gyv
sidabrį su cinu reikia ištarpinti tam
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI VISIEMS SKAITYTOJAMS.
tikroj rugštije ir užliejus ant stiklo
Klausimas: Kodėl žmonės moka už laikrodėlį 4 kartus arba daugiau, negu jis vertas? Atsakymas: Todėl, kad nei viens nenuvokia kokia jų
tam tikromis dumplėmis tą mišinį ištikra dirbtuvės kaina, arba nežino kur galima pirkti laikrodėlį, už tiek, kiek jis dirbtuvėje kainuoja. Klausimas: Kodėl pardavėjai ima 4 kar
lygint, paskui numazgoti vandeniu ir
tus daugiau, negu laikrodėlis vertas. Atsakymas: Todėl, kad pardavėjas parduoda vieną, arba tiktai kelis laikrodėlius į sąvaitę, ir iš šito jis
gyvsidabri apdengti tam tikra masa.
turi užsimokėti už savo krautuvę, pragyventi ir uždengti kitokus išleidimus, koki būna prie jo pirklystės vedimo. Apart to, pardavėjas žino
Prie to visko reikia daug patyrimo.
labai gerai tą faktą, kad niekas netiki, idant gerą laikrodėlį butų galima nupirkti pigiai. Duokime sau: Dirbtuvė patalpina apgarsinimus laik
Aidui. Dėl vietos stokos netilpo.
raščiuose ir taip skelbia: — "Kodėl mokėti pardavėjui $25.oo už laikrodėlį, kada galite įgyti tą patį laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės už $6.oo.”
Gegutės vaikui. —- Kaip Denvero,
Ką tada žmonės sakys apie tokį pagarsinimą? žmonės sakys, "tai neteisybė, tai apgavystė, nes kaip galima nupirkti laikrodėlį už $6.oo, kada
Col., moterėlės siūlosi vaikinams, vi
kiti ima už tokį pat S25.oo.” Ar tai netiesa, kad žmonės, taip sako apie tikrus apgarsinimus? Taigi dabar jau žinote, kodėl pardavėjas ima 4
suomenei neverta apie tai kalbėti.
kartus daugiau už laikrodėlį, negu jis vertas, bet jus nežinote, kodėl dirbtuvė, gali atiduoti tą patį laikrodėlį 4 kartus pigiau, negu pardavėjas.
Vincui. — Akmenįs pasidarė iš že
Šitą męs jums paaiškinsime. Dirbtuvė neperka laikrodėlių nuo kitos kaip pardavėjas, bet padirba laikrodėlius, o apart to dirbtuvė parduoda
mės plutos. Jei norit žinoti, _kaip jie
ne po vieną, ar kelis per sąvaitę, kaip pardavėjas. Dirbtuvė parduoda laikrodėlius šimtais ir tūkstančiais kasdiena. Duokime sau: — jeigu
pasidarė, perskaitykit "Žemes Isto
dirbtuvė parduoda tiktai 100 laikrodėlių į dieną ir turi pelno 25c. ant kiekvieno, tai ji turi gryno pelno $25.oo kasdien. Taigi, dabar suprasite
riją” arba "Geologiją.”
kodėl dirbtuvės parduoda laikrodėlius taip pigiai. Jeigu norit pirkti gerą vyrišką ar moterišką laikrodėlį už dirbtuvės kainą, tai pirkit jį tiesiog nuo
M—kui. — Polemizuoti su "Kata
mus ir jųssučėdysite daug pinigų. Musų laikrodėliai gana puikus, naujausios mados marginiai, kuogeriausios medegoos, dirbtuvės gvarantuoti
liko” korespondentais butų perdaug
ant 20 metų, 14 karatų (gold filled), turi trejus stiprius lukštus, lukštai artistiškai gravieruoti. šituose laikrodėliuose geriausia mechanizmas, rū
žemas darbas. Nedėsime, gražinapestingai nutaisyti ir išbandyti, kad rodytų teisingai laiką. Jeigu norite turėti vyrišką ar moterišką $25 vertės laikrodėlį už $6, žiūrėkite laik
me.
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
T. Samuoliui. — Tuščia polemika,
busite užganėdinti visiškai, užmokėkite likusius $5.oo drauge su ekspreso lėšomis, kurių bus apie 25c. Jeigu laikrodėlis nepatiks, nepriimkite
nedėsim.
jo ir męs tuojau sugrąžinsime jūsų $l.oo rankpinigių. Turime paminėti, kad perkant laikrodėlį nuo mus, jus visiškai nieko nerizikuosite. Tas
Chicagiečiams, kurie rašė apie
yra todėl, kad musų laikrodėliai gvarantuoti ant 20 metų ir per tuos 20 metų gvarantavimo, jeigu laikrodėlis sugestų, męs sutaisysime visiškai
triukšmą šv. Jurgio parapijoj, prane
dovanai, ar išmainysime ant kito, gavę 25c. persiuntimo lėšoms.
šame, kad visų raštų negalėjom sutal
Męs prašome malonių skaitytojų šito laikraščio parodyti musų apgarsinimą tiems, kurie šio laikraščio neskaito, už ką męs iš anksto padėpinti; patalpinom tik pirmiau gau
kavojame.
Adresuokit aiškiai taip. NATIONAL COMMERCIAL CO. (DEPT. 110), 505 E. 5 ST., NEW YORK CITY, N. Y.
,
tą. bet visiems ištariam ačiū už pra
nešimą. Apie tą skandalą gavom apie 27 korespondencijas.
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KELEIVIS

Pamokinimas gaspadinčms, kaip gaminti
valgius.

Telephone So. Boston. S45M.
f

NORTH GERMAN LLOYD

Parašė patyrusi Lietuvaitė.
Kaip virti sriubas..
Sriuba yra svarbiausia da
limi žmogaus valgio, todėl
reikia žinoti ir kaip ją pada
ryti.
Kiekvienai mėsinei sriu
bai yra daroma vienodas pa
matas, kurį paprastai vadi

na buljonu.

Giekur
taip ge
rai ir
puikiai
nepada
ro pavei ka
lus kaip
lietuviš
kas ar
tistas
Mo utelloj.
Dėlto
vyrai,
merginos ir šeimynos eikite pas savo tautietį nusitrauki paveikslus, o išrodysitda gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų. kūne ėmėsi paveikslus nas:

I

NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog* iš Bremb į Bostoną
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės
Išplaukia sekantie laivai:

J. TAUKEVICIA <«>

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

Buljonas daroma šitaip:
ant pusantro svaro jautienos
mėsos (geriausia prie kaulo)
imama 3—4 puodukai van
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose
dens, svogūnas, keli grudai
pipirų, pusė morkos, šmotu
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:
kas salero, vienas lauro lape
lis (bay leaf) ir žiupsnis
druskos.
Užtvirtini! agentai
Mėsa reikia gerai išmaz
Boston. Mass
goti ir užpylus vandeniu už
kaisti. Kaip užvirs, nugrai
byti putas. Virinti reikia
ant visai silpnos ugnies, nes
kitaip putos susimaišys ir
sriuba bus nešvari. Paviri
nus pusę valandos, kada pu
tų jau nebus, reikia sudėti
visus augščiau minėtus prie
dus. Jei sudėtum iš karto,
tai putas begraibant juos iš
graibytum.
tą mėsą supiaustyti sklypais
Kotletai iš bulvių.
GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Sudėjus priedus reikia vi
Išvirt pusantros kvortos ir dėti į puodą perdėliojant
Gera diena!
rinti da apie pustrečios va nuskustų bulvių ir gerai su- faršu. Faršas darosi štai
Na, o kur
landos. Jei vanduo išvir grust. Įmušti 4—5 kiauši kaip: Sukapoti keliatą svo
tamista ei
ni? — Pas
tų, reikia dapildyti.
gūnų,
išspausti
sultį
ir
vėl
nius, įdėti porą šaukštukų
JONĄ
KULBOKĄ
Kada išvirs, mėsą išimti, cukraus, truputį druskos, perkapoti; pridėti šaukštą
išsigert
sti
sviesto,
pipirų,
porą
trinių
ir
o buljoną perkošti per tam! sviesto, suminkyti iš to vis
klų alaus,
tikrą sietuką, o jei tokio nė- j ko tešlą ir daryti kotlietus. tarkuoto pirago arba duo
----- nes ten šal
tas ir genos.
Viską
sumaišyti.
Su

ra — per tyrą skarulį.
Padarytus kotlietus galima
riausis vi
dėjus mėsą su tokiu faršu,
sam Brookda
pamirkyti
išplaktamę
Toks buljonas nebus daį
lyne alus ir
užpilti
ant
viršaus
sulties,
sriuba, bet pamatas kiekvie- kiaušinij ir apibarstyti džio kurioj kepsnis kepė, ir įkišti gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
kad ten geriausia užeiga,
nai sriubai. Jį galima pas-1 vinta tarkuota duona. Pa į karštą pečių ant pusės va misliju,
nes labai rami vieta. Pas jį geri
statyti šaltai ir kada tik rei-1 kepti ant sviesto ir kotlietai
cigarai ir gardi degtinė, todėl
landos.
žmonės ten gali gerai susistiprint.
kia, visuomet turėti gatavą | gatavi,
Bet
kur jis gyvena? — Nugi štai,
Kepsnys iš jautienos ang po numeriu:
sirubai medegą. Iš to buljo Bulvienė košė su grybais.
-------------------- (16-4)
liškai.
no galima daryti įvairių į74 Grand St., kampas Wyte Avė.
Sugrusti pusantros kvor
Apie
3
—
5
svarus
jautienos
BROOKLYN, N. Y.
vairiausias sriubas.
tos bulvių, įmušti 3—4 kiau nuo pasturgalio pamirkyti
Toks buljonas taipgi var šinius, įpilti šaukštą sutir
tojamas visokioms sultims pinto sviesto, porą šaukštų keliatą dienų vandenije, mai
(sosams) prie mėsos daryti, Smetonos, pasudyt ir dėti į šytame pusiau su uksusu. Iš
Ei, Vyrai, visi pas
ėmus prikimšti lašiniais, pi
o taipgi ir kepsnį kepant ge formą eilę tos košės,
eilę pirais ir gvazdikais. Taip
YUDEIKO!
rai jo dapilti.
I smulkiai sukapotų ir sušu prirengtą mėsą pasūdyti ir
Jis užlaikė gėrę Ręstaaracijų, vi
tintų su sviestu ir svogūnais kepti, tankiai laistant sulčia.
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Sriuba su citrina (lemenu). baravykų. Viršutinė eilė
Vyne ir Cigarų.
Kada
mėsa
bus
gatava,
rei

Prisinamiausia ir parankiausia
Išvirk minkštai ryžių van turi būti košės. Užpilti svie
kia
padaryti
prie
jos
šitokią
vieta lietuviams.
denije, nusunk, sudėk juos į stu ir pašutinti pečiuje.
sultį:
šaukšte
sviesto
pa

buljoną, užvirink, užliek su
394 Briiinj Ir 259 B struts,
Dedant košę, pirma reikia spirginti pusę šaukšto mil
Smetona ir sriuba bus gata-į formą ištepti sviestu ir iš
SB. BOSTON, MASS.
tų, praskiesti keliais šaukš
va. Paduodant ant stalo, į- barstyti džiovinta tarkuota
tais buljono, sugrusti kelia
dėk kiekvienon torielkon po duona.
tą baravykų į miltus ir už
kelis griežinėlius citrinos.
bulvės keptos su Smetona. pilti stikleliu vyno, supiaus
Sriuba bus labai gardi.
Nulupti tris kvortas šu tyti į griežinėlius pusę citri
GERIAUSIAS SALIUNAS
tintų bulvių, supiaustyti, į- nos (lemono), sudėti viską
Sriuba su makaronais.
ir
GERIAUSIA UŽEIGA
pilti pusę stiklo Smetonos, ' krūvon ir užvirinti. Jeigu
Užlaiko
geriausių Alų, Vyną,
Išvirk atskirai makaronus pusę šaukšto sviesto ir šu sultis nuo kepsnio nėra per
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
ir užkaisk kitam puode bu tinti karštam pečiuje pakol daug sūri, tai galima tuos sakymus Vestuvėms, Baliams ir
ljono kiek reikia. Kada ma Smetona pavirs į sviestą.Kas dalykus praskiesti ta sulčia. kitokiems pasilinksminimams. Tageras. Patarnavimas gra
karonai bus gatavi, nusunk mėgsta, galima pridėti ir pu Paskui tuo skystimu užpilti! voras
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti.
z»
(22)
juos, sudėk į verdantį buljo sę svogūno smulkiai supiau- supiaustytą kepsnį.
ną ir sriuba bus gatava. Prie sčius.
8 Stokes st., Providence, R. I.
Jautina krienais perdėliota.
tos sriubos galima
pridėti
Jautiena
garinta.
Sutarkuoti krienų, sumai
plonais griežinėliais supjau
šyti
juos su Smetona ir pas
stytos morkos, kuri buvo an
Paimti iš vakaro gabalą
ksčiau išvirta buljone, ir į- mėsos nuo nugarkaulio, iš pirginti su sviestu. Sugrus
berti ant viršaus smulkiai mušti, pasūdyti, apibarstyti ti atskirai keliatą bulvių, į- . .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
sukapotų žalių petruškos la-1 pipirais, subadyti peiliu, į dėti druskos, užpilti sviestu, Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais, geriausiais ir greičiausiais pačpelių. Tas priduoda sriubai tas skyles prikimšti lašinių, įmušti porą trinių ir sumai tiniais
dvišriubiais Laivais.
turtingesnę išvaizdą ir gar- uždengti ir tegul taip būna šyti. Dabar paimti išvirtą RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,500 tonų.
dų kvapsnį.
per naktį. Ant rytojaus į- jautieną, supiaustyti ir dėt į
CZAR — 13,000 tonų.
Mrinha iš nomidoru Ito- dėti > pUodą P°rą sv°gun’J> puodą arba skauradą, perdė I ROTERDAMĄ
Į--------------LIEPOJŲ
b ubą s po d rų (t
pQr^ mor]aj> įpilti stiklą vy- liojant prirengtais krienais. per 9 dienas
per 11 dienų
be persėdimo.
.meicių).
no, pusę stiklo uksuso ir Ant viršaus uždėti sutaisytą be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS
tarkuota Prekės iš Liepojaus į New Yorką
Perpjauti kelis pomidorus kvortą vandens. Puodan į- košę, pabarstyti
$32.75 ir $4.oo pagalvinių taksų.
duona
ir
pakepinti
pečiuje.
(tomeites), išspaust grudus, dėti kryžiškai porą pagaliuNorint platesnių žinių kreipkitės
pridėti išmirkyto šutintame kų arba balanų ir padėti ant
prie generoliško agento
Jautiena su bišamėliu.
piene pirago, ištirpyti skau- jų mėsą taip, kad nesiektų
A. E. JOHNSON & CO.
Išvirusią buljone mėsą su
radoj šaukštą sviesto, sudėti to skystimo. Paskui užden- piaustyti, sudėti ant pusbliu- 27 Broadway, New York.
į jį pomidorus su piragu, už- gti gerai, kad kuomažiausia džio arba į kitokį indą ir už arba prie vietinių įgaliotų agentų.
pilti keliais šaukštais buljo-| garo išeitų, ir šutint ant len- pilti ją bišamėliu. Bišamėno ix
ir virinti,
pakol tomeitės
gvos ugnies.
Kaip iiicod
mėsa bus
nu
virinu, pdiAui
toiiiciLCb gvuo
ugiiiuo. xx.<iip
uub i* Ha mm a q
Teisingiausi* ir Geriausia
paliks mikstos Paskui per-1 jau minkšta, išimti, apibars-j[siesto
qipqtn paspirgina
nnąn;rOT-n!< snnianstvsupiaustyAPTIEKA
trėksti per sietuką, praskie- tyti ją tarkuota duona arba tą svogūną ir šaukštą miltų;
Sutaisom Receptus su di
siti buljonu, užvirinti ir už miltais ir vėl taip pat pašu paskui paima pusę stiklo sal džiausia
atyda, nežiūrint ar iš
lieti su Smetona. Sriuba bus tinti. Paskui išimti, supjau džios grietinės, įplaka 4 tri Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik
gatava.
styti plėškėmis ir užpilti ta nius ir supila tai j sviestą.
pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
pačia sulčia, tik perkošus ją.
Paprasta sriuba.
Užpilus tokiu bišakėliu mė
P. JATULOVIČIUS.
Jautiena uzoriškai.
są reik įkišt pečiun ir pake
Turint gatavo buljono, pa
EDVARD DALY, savinirikas
prastą sriubą galima pada
Gabalą jautienos nuo pas pinti. Sultį galima prie to
18 Broadway> S- Boston, Mass.
ryti pridedant vien tik ry turgalio gerai išmušti ir iš duoti iš grybų arba rausvin- Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per eksp-ssą gydulea prižių, arba makaronų, bulvių, kepti karstam pečiuje, tan to buljono su krapais.
siusim.
žirnių ir t.t.
(Toliaus bus.)
kiai laistant sviestu. Iškep-1

7i7 S. Milą st..

Montello, Mass.

i

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston.
Valandos:
12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliotus iki S vai. po pietų.
■

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
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JUOZAPAS DRAGŪNAS

t

Lempa g
Kad namai butų malonus, privalo būt gera i apšviesti.
arkcvriocži
T? A
lomnAC
vm ge
<TA-
rai
RAYO
lempos čviaca
šviesa yra
riausia akims, o apart to yra tikru pagraži
nimu jūsų kambariui.
Geresnė, negu kitos, o ne daugiau kastu
RAYO lempa padaryta iš geriausios mr
gos, ir gali atstoti daug brangesnes lem
Užžiebti galima nenuimant kaminėlį
šą. Nuvalyt labai paranku.
Parduodamas visur.

STANDARD OIL COMPANY
New Verk
iš
Albany
NEW TOBK’O

BufTalo
Boston

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

i

!!Salin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išmokeščio

Po 10c. kasdieną.
Jaigu apsi imate mokėti po 10c.
kasdien, tai išsiusime Jums ant i-mokesčio labai <>ailų Grainsfoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavatkais visokių da nų: valcų, polkų,
maršų ir t. t., kuruos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafonų G VA RANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusi
me naujus specijališkus rekor
dus: lietuviški s, lenkiškus, rusi
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki
te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, kraso
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO.
233 East 14tl M., NtfYork, N.Y.

R

KELEIVIS

Iš Baltimores Rubsiuvių
Streiko.
Po trijų mėnesių sunkios
kovos Schloss Bros. darbi
ninkų streikas likosi pralai
mėtas. 24 lapkričio streikieriai pasidalinę į grupas, grį
žo darban. Kitų nepriėmė,
padėjo ant „juodo listo.”
Streiką sulaužė U. G. W.
of A. vadai, kurie buvo prie
šingi šitam streikui dėl
to, kad jį vedė I. W. W.
Mat męs turim dvi unijas:
U. G. W. of A ir I. W. W.
Męs gi nėkuomet nebuvome
priešingi U. G. W. of A. Keliatas mėnesių atgal U. G.
W. of A. vedė streiką vienoj
dirbtuvėj. Męs juos gausiai
šelpėm medegiškai ir mora
liškai. Dabargi jie mums už
tai atsilygindami metė į mus
akmenimis. Jie net skebavo,
kad išgriaut I. W. W., nes
manė, kad męs, pralaimėję
streiką, prisidėsim prie U.
G. W. of A. Apsiriko varg
šai. Męs nei svajot nesva
jojom apie prisidėjimą prie
jų. Dabar jau aiškiai pasi
rodė, kad tos unijos vadovai
laiko vieną ranką su kapita
listais. Laike streiko patįs
kapitalistai vertė prigulėti
prie U. G. W. of A., sakyda
mi, kad toji unija geresnė.
Dabar pralaimėjus streiką
jau nesako, katra unija ge
resnė, dabar abidvi jau ne
geros. Po streiko pradėjo
smaugt darbinikus ir numušinėt algas visiems lygiai.
Dabar mus laukia baisus li
kimas. Kapitalistai džiau
giasi ir milijonus sau krau
na, kada U. G. W. of A. va
dovai sulaužė streiką.
Streikas butų išlaimėtas,
nes kapitalistai buvo jau su
varyti į ožio ragą, santaika
buvo veik jau padaryta 18
lapkričio ir iki 24 lapkričio
kapitalistai prižadėjo išvvt
visus streiklaužius ir išpil
dyti streikierių reikalavi
mus. Bet kaip tik dažinojo
A. F. of L., kad kapitalistai
uriversti pasiduot, ir našiuto • Gordonas ir Komas stvė
rėsi už darbo. Du lietuviai
irgi judošišką rolę lošė lai
ke streiko. Apsiėmė prista
tyt streikaužių i streikierių
vietas. Ir apie 300 atsirado
tokių, kurie nuėjo dirbti. Vi
si jie priguli prie U. G. W. oi
A. Kapitalistams to da neuž
-fi
teko, parsitarukė ir iš New
.Yorko District Council No.
1 U. G. ¥/. of A. kebate desetkų streiklaužių, tarpe tų
kelintas lietuvių.
ė’o simeikieriu ko-

ta streiklaužių armija U. G.
W. of A. — visi ėjo prieš
mus.
Šiuomi sykiu ištariu šir
dingą ačiū visiems aukavu
siems, chicagiečiams, bosto
niečiams, rochesteriečiams,
philadelphiečiams ir Bosto
no 60 kuopai L.S.S., kurie
taip gausiai aukavo. BrookIvniečiai irgi nepamiršo mus
sunkioj kovoj; vieton aukų,
streiklaužių prisiuntė, ačiū
ir už tai. (Ne visi brooklyniečiai už tai kalti! Red.)
Turim pasakyt, kad vieti
nis klebonas laikė streiko
aukavo pats ir kitus ragino
šelpt streikierius ir liepda
vo laikytis vienybėj, nepasi
duot kapitalistams. Jis nė
ra priešingas ir I. W. W. unijai, kaip kad kiti kunigai.
Užtai gi męs vietiniam kle
bonui ištariam ačiū. Geis
tina, kad pas mus viešpa
tautų santaika, kaip kad iki
šiol buvo.
Vėliau pranešim apie tai
daugiau ir išduosim pilną
atskaitą, kiek iš kur ir nuo
ko pribuvo aukų.
Daugiausia vietiniai lie
tuviai šelpė.
Vardan Baltimores Lietu
vių Rubsiuvių 1900 I.W.W.
Skyrius.
Presos komitetas,
Kaz. J. Geležėlė,
Ant. Kurdaitis.

Iš Amerikos.
Areštavo dirbtuvės savi
ninką ir lietuvaite.
Montello, Mass. — 10 d.
gruodžio tdpo areštuotas
čia John A: Anderson, dirb
tuvės savinikas 45 metų ve
dęs vyras, ir 19 metų lietu
vaitė Julija Š-kiutė. Juodu
kaltina už nemorališką pasi
elgimą dirbtuvei. Ta ”biznį” patėmijo Andersono du
kteris ir pranešė policijai,
kuri tuojaus ir areštavo u
su mergina. Prie kaltės ne
vienas neprisioaž’sta.
Laisvas Vaikas.
Nuo Redakcijos: Kores
pondentas prisiuntė iš vieti
nio anglų laikraščio iškarpą,
kuri šitą žinią patvirtina.
4.
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50,000 KNYGŲ
14 gruodžio šv. Antano
svetainėj, Bostone* buvo D.
L. K. Gedemino Kliubo pa
rengtos prakalbos; kalbėjo
Pruseika, Stanis ir Gegužis.
Žmonių buvo pilna svetainė,
naujų narių prisirašė apie
20.
Tą pat dieną vakare lietu
vių svetainėj, So. Bostone
buvo parengtos So. Bostono
lietuvių kooperacijos pra
kalbos. Žmonių ir čia buvo
daug, ir taip pat naujų na
rių prisirašė keli desėtkai,
bet geresnių kalbėtojų ne
buvo; nežinia, ar kooperaci
ja tokių nekvietė, ar gal kal
bėtojai nėjo. Bet keno čia
kaltė nebūtų, vistiek neat
leistina, nes iš pradžios prie
tokio svarbaus darbo reikia j
rimtai reikalą išaiškinti, rei-Į
kia daug nuoseklumo, o čia j
kaip tik to ir truko. Buvo
tris kalbėtojai ir visi nekal-i
bėtoiai. Visi tris bekalbė
dami, prikalbėjo daug viso-,
kių niekų, tiek daug visko >
prižadėjo, kad įkūnijus ko
operaciją nebus galima nė
pusės to išpildyti. O priža
dėt žmonėms daugiau, negu
galima ištesėti, tai reiškia
padaryti didelią klaidą, o
klaidos biznij labai blogai
atsiliepia. Ypač darbo pra-j
džioje reikėtų būti labai at-.
sargiems, o ypač tiems, ku
rie stoja prišakin vesti rei
kalą. kad kuomažiausia da-į
ryti klaidų, už kurias ateitij
reikės atsakyti arba atitai
syti. Biznije gi iš klaidų mo
kytis tai labai daug lėšuoja
Raulinaitis.

Ateinančioj nedėlioj, 3-čią
vai. po pietų, lietuvių soci
jalistų svetainėj bus prakal
bos. Kalbės Smelstorius ir
Micholsonas. Įžanga visiems
dykai.
F’tze-

raldj
iau iš
kalba
rius.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautą
Knygą. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamą vyrą. Knyga ta pasakis
sveikam vyrą kaip saugotas nuo ligą.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergatė nuo Pilvą ligų, Negruomulaviiua, Cžsikišima
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstu ar Pūsles ligą, Nusilpneitua Nervą, Pražudytą
Vyriškumą, Neprijemną Sapną,Tytišką Nusilpueimą, Cžnuodijimą Kraujaarba
Brantą, Škrofula ir Nevalą Kraują, Pulavima arba Triperį,l’žkrečiamą ligą arba
Naųtaf igautu Nesvelkniuą; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jauną Pražangą, Reumatizina arba kokią ligą
ir nesveikumu, paprastą vyrams, ta Dykai gauta nnyga, pasakisjums kokių budu
atrašų greitą nuolatini isigydyiuą, privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta
pasakis aiškei ir paprastoj kalbojkodiel kenčatie u kaip galete būti sveiku. Knyga

—
r
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiŠką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą,
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukiete tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
T.. pareikalavimas knygos neprivalą jus j jokio skola ir užmokiesni. Mį’s nesiuntam jokiu vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip luti
neSlovmai gydytojei ir institutą: dara. Ta knyga yra siuntama su siaokist| p»ių
ir užpaistytaa
taip, jog ne vienas negale žinoti ka is
talpina.
DR. JOS. USTER & CO.. L 804. 208 N. Fiftk *»•„ Chicago. III.
,,
....
Gododnasai Tamista: Ai esu užinteresuotas Tamiatas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg!}. meldžiu pnsiuti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavarde

♦
Steitas

DYKAI! 2 LOTAI DYKAi!

Geriausi Lietuviški

Dėl Jus kaipo dovana Naujiems
Metams.

FOTOGRAFISTAI.
į
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virs nu.rod 7’^'fakt". Prieš tokią arrr'To -rovokatoriu sunku bu
vo ’š!a;k’.t kovo
orr ’ iš visų pusių: Kapita
listai, vaMzia, noksią, šni
pą * detektivaįir organizuo

Whit8 Star Linija per Bostoną.

Mus dirbtuvė yra įrengta
sulig naujausios mados, aprūpinta naujausiais aparatais. Padarom fotografijas
kuopuikiausidi;
malevojam
naturališkomis farbomis; iš
mažų padidinant ir tt. Esant
reikalui einam į namus foto-

Pigios Kainos
Dideli Laivai
Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia regulianškai iš
Bostono nuo Charlestovvn.
Parsitrauk giminiečius ar draugus
iš tėvynės per W hite Star Liniją.
Dėl ateityj reikalingų platesnių
paaiškinimų arba agentų adresų
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. S4 Statė St.
Geo. Bartaszius, 261 Broadway,
So. Boston.
Polish Industrial Assn, 37 Cross st
P. Bartkevičia, 877Cambridgest.,
Kast Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st.
Nutilę Shapi.ro Co., 92 Salėm st.
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Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj
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Tik ką išėjo iš spaudos:
Br. Vargšo 3-jų veiksnių drama
'SVETIMAS DIEVAS.”
Lošime dalyvauja 7 yp., kaina 15c.
ir Br Vargšo 4 veiksmų drama
'GADYNĖS ŽAIZDOS.”
Lošime dalyvauja 9 yp., kaina 25c.
Kuopos ir Draugijos! Tai darbi
ninkiškos dvasios veikalai. Jie yra giažųs. Statykite juos ant
scenos. Reikalaukit visur
(49)

i

Užlait.. geriausj
Elių, Vjmn, Likierius ir
kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasitegražu v.aiatnx\ima.

M. G. VALASKAS,

319 E. Kensington av, Chicago III.

T
Tkn:it aplietoj Seve'ros 1J
te tuvišKąjj Kalendorių 1914 me
<ti tams arba parsitraukit stačiai
¥
• ■ nuo mus.

iš Lietuvos.
apsieina, kur geras
Ant laivų, kur viskas švaru, kur
valgis yra duodamas tam tikrose v..^; \ese pa t ūmaujant veįteriams :r kur keliaujanti mie^a at-k.ruošė v amonituose po 2 aroa
4 kambaryje :r k:.r viską* ) apuiKr i p.-it.iisy «a.
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grafuoti.
' J. Andružis, Pr. Laurinaitis Co. I
(
(Stanaičio galerija)
U 453 Brodvay, So. Basto-, Mass.

Malonųs Viengenčiai:

I Ar da mokat randą kitam ? JeiI gu taip, tai išrinkit 5 skaitlines
I nuo $1 iki $10 ir Įrašykit j tas
I klėtkutes, kad abslna suma pasiI darytų $15 — lygiai tokia pat
■ suma kiek mokat randos. AtsiųsI kit teisingą išrišimą kuogreičiau| šiai, o gausit nuo mus pilnus nu| rodymus kaip tapti savininku 2
S piečių fabrikiniam mieste, neto| liese nuo New Yorko, kur reikaS laujam žmonių darbininkų ir pre| kėjų. Vienintelė proga tapt pilI nu savininku visai dykai, bet tik
I iki Naujų Metų. Pilną užtikrini| mą apturėsit ant savasties, ir iš■ statysim Jums namą ant lengvų
m mėnesinių išmokėjimų.
Prisiųsh kitę išrišimą, o apturėsit paaiški| nimus. Adresas:
| SALES MANAGER DE
■' 132 Nassau St., Room 309

Airiai
potej, 19

Dykai
dėl
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Pasakys Kokiu Budo Gali Pats Save Isigydyti Namie.
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Juozas Brundza išteisintas.
Montello, Mass. — Juozas
Brundza, katalikas, kuris 8
gruodžio buvo areštuotas
už bandymą išžaginti mažą Taip
mergaite, likos išteisintas", m a'f'opi i 1

u ess
tllOSi
9 kauci
nalikta i
olas sveikina ka. ralius.
r.uo
ž'" eso^ciO;
, katalikų bažnyčios
’ ardinolas Gibbons išsiunti
nėjo visų katalikiškųjų vieš-i
^o' vsčiu karaliau's posvei-'
kinimus su kalėdomis.
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