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Mušt y nė kareivių su policija
Areštavo angliakasių orga Demonstracija prieš despo
„Birževija
Viedomosti”
nizatorių.
tišką Colorados valdžią.
praneša įdomią žinią. BobWalsenburg, Colo. — Ka Denver, Colo. — Visos Co
ruiske, Kauno gubernijoje, Mirė kardinolas Rampolla.
Žuvo 165 žmonės.
valdžia areštavo čia lorados unijų delegatai, su
Vėl „rituale žmogžudystė.” Lipsko aludėn užėjo oficie- koma. — 17 gruodžio be Texas valstijoj per dabar riškoji
United Mine Workers of A- sirinkę čia nepaprastoj kon
Peterburgas. — Rusų lai. ris Stadnikov su žydu Pa- veik staiga mirčia mirė kar buvusį potvinį 165 ypatos merica organizatorių ir da vencijoj, sušauktoj iš prie
kraštija vėl ėmė plačiai perno atsigerti alaus. Ofi- dinolas Rampolla, vienas iš žuvo, o 20,000 liko be pasto bartinio streiko vadovą E. žasties angliakasių streiko,
rašyti apie „ritualę žmogžu cierius buvo jau gerai išsi stambiausių katalikų bažny gės. Nuostolių potvinis pa McGraw. Jį kaltina užmu nutarė pastatyti gubernato
dystę.” Šiomis dienomis ne drožęs ir žydas jį tuojaus čios ramsčių. Jis buvo 1903 darė apie $6,000,000.
šime trijų kasyklų sargų ir riui Ammonsui reikalavi
toli Kijevo vėl atrasta pa apleido. Tuomet oficierius metais kandidatu ant „šven
vieno šoferio, kuris vežė mus, o jų parėmimui su
Kova su nepaprastu
plautas vaikas ir jo kūnas pradėjo jieškoti sau „kom tojo tėvo,” bet kitų kardino
juos automobiliuje prieš rengti demonstracicją. Ir
žmogžudžiu.
taip pat subadytas, kaip ir panijos.” Taip jis pasisodi lų pavydumas neprileido jo
18 gruodžio skaitlinga dar
streikierius.
nęs
šalia
savęs
pavaišino
I
Juščinskio, už kurio mirtį
paroda nuėjo pas
prie tokios galybės. Išrink Jau trįs sąvaitės atgal 11,000 laiškų protestuoja ibininkų
i
kaimietį,
paskui
miestsargį,
„Keleivije
”
buvo
rašyta,
kad
buvo teisiamas Beilis. Sako,
gubernatorių. Parodos prie
ta žioplesnį už jį kardinolą
kad ant kaklo ir veido šitam ant galo pasišaukė tarnau Sarto, kuris ir dabar yra po netoli Bingham, Utah, mek prieš moteriškės pakorimą. šakįj e ėjo angliakasių uni
lavone atrasta 30 ypatingų jančią žydelkaitę ir liepė su piežium. Kada dabartinis sikietis Lopez užmušė 4 Jau buvo „Keleivije” ra jos viršininkai ir nenuilstan
žaizdų. Tečiaus šiuo kartu juo pasibučiuoti. Žydelkai- popiežius buvo andai apsir žmones, o kada 2 šerifai nu šyta, kad Connecticut valsti ti senelė Jonės. Kuomet de
nužudytas ne krikščionių, tė pabėgo. Oficierius ją su gęs ir jau išrodė, kad mirs, ėjo jį areštuoti, jis ir tuos joj yra nuteista myriop mo monstrantai dainavo revobet žydų vaikas, 12 metų rado ir vėl lenda. Už žydel buvo spėjama, kad sekan nudėjo, ir ikišiol tas razbai- teriškė Basie Wakefield už liucijoniškas ir darbininkiš
amžiaus. Nužudytas žydu kaitę užsistojo kiti žydai. čiu popiežium vistiek bus ninkas da nesuimtas. Jis nužudymą savo vyro, ir kad kas dainas, keliatas delega
kas prapuolė tėvams 9 gruo Tuomet girtas oficierius iš Rampolla. Jis buvo veikliau- pasislėpė kasyklose ir kelin prieš jos pakorimą eina di tų varde suorganizuotų dar
džio, š. m. Areštuota tūlas sitraukė kardą ir pradėjo sis tarp jų. Todėl jo mirtis ta sąvaite tenai jau gyvena, deli protestai. Dabar pra bininkų įteikė gubernatoriui
kad Connecticut reikalavimus: 1)atšaukti iš
žydus vaikyt.
Pašauktas padarė „Šventoj kolegijoj” ant viršaus visai neišeida- nešama,
kaimietis.
valstijos
gubernatorius streiko lauko miliciją; 2)
l'mas, nes žino, kad kiekvie
Įdomu, kaip musų dvasiš miestsargis Celms oficierių didelę spragą.
kija šitą atsitikimą aiškins. parmetė ant žemės ir nugin Unijos ištuštino banką. ną išėjimą policija saugoja Baldwin gavo jau 11,000 lai panaikinti karišką padėjimą
j su užtaisytais karabinais. škų su - toikais protestais. ir sugrąžinti suspenduotą
Žaizdos čia jau lyg liudytų, klavo. Pasidarė sumišimas.
kad vaikas paplautas ma Subėgo daugiau policijos. Berlinas. — Vienas iš di-j Maisto jis pasivagia sau nuo Pasmerkta myriop moteris konstituciją; 3) pašalinti
cams. Bet žydai žydo juk Išgirdo apie tai ir kiti ofi- džiausiu Berlino bankų pa angliakasių. Policija bandė turi dvejatą mažų kūdikių. nuo vietos gen. Chase, pro
(Bobruiske stovi varė iš darbo vieną savo uždusinti jį gazu kasykloje,
Nuteisė 141 streikierp
kurorą Boughten’ą ir majo
nepiaus, o krikščionįs macų cieriai
darbininką
už
tai,
kad
tas
daug
kariumenės).
Tuoj
bet pasirodė, kad maistas Columet, Mich. — Apskri rą Townsend’ą; 4) areštuo
nevartoja.
karčemon atpiškėjo su 40 norėjo suorganizuoti klerkų angliakasiams vis da pra- čio teisėjas O’Brien apkalti tus darbininkus atiduoti pa
Atsitikimas fabrikoj e.
kareivių oficierius štabs-ka-. uniją. Iš tos priežasties vi- I puola, o tas reiškia, kad Lo no 141 streikierį už tai, kad prastam teismui, o ne kariš
Varšuva. — Veisbreto fa- pitonas Mšaneckis ir liepėi sos darbininkų unijos nuta-1 pez da gyvas. Dabar polici- jie ėjo ant pikietų, kuomet kam.
brikos darbininkai užpuolė mušti miestsargius. Karei. rė atsiimti iš to banko visus jat suka sau galvą, kad kaip teismas savo injunction’u Delegatai pažymėjo, kad
fabrikos užvaizdą, užmovė viai tuoj parsimetė juos ant savo pinigus. Ir bematant nors privertus jį išeiti.
pikietavimą buvo uždrau neišpildžius tų reikalavimų,
jam ant galvos krepšį ir iš žemės, nuginklavo ir ėmė bankas turėjo išmokėti 20
dęs. Bausmė tiems žmo visoj Coloradoj bus apšauk
milijonų
markių.
Kunigas
areštuotas.
skaudžiai
mušti.
Vieną
metė laukan. Dėl to atsiti
tas generališkas streikas.
nėms da neapskelbta. '
kimo suimta 9 darbininkai miestsargį išvilko iš aludės,
Badas Japonijoj.
Kansas City, Mo. — FeGubernatorius gi tuos rei
Degina pinigus.
ir 2 darbininkės. Darbinin užkimšo burną, surišo ir Tokio,
derališkam
teismui
palie

kalavimus
atmetė, praneš
Iš priežasties
Užėmus
Meksikos
revokruvinai
sumušę
pristatė
kai nepasitenkinę nešvariu;
damas, kad jis savo pozici-^
neužderėjimo ryžių ir nevy pus, čia likos areštuotas liucijonieriams
miestelį
policijos
nuovadan
.
Dabar
fabrikos užlaikymu.
kstančios
žuvininkystės kun. Albert E. Gammage ir Monterey, pirklybos banka jos nemainys ir jokie kon
eina
tardymas.
Šiaurinėj Japonijoj prasidė da 4 Chambers Land Co. na- sudegino visus savo pinigus, ferencijos nutarimai jo ne
Bomba.
Baisi žmogžudystė.
jo badas. Tūkstančiai žmo I riai. Visus penkis kaltina kad nepatektų jie revoliuci- nugąsdins. Taigi reikia
Bėgant traukiniui iš Pe
— Šiaulių mieste- nių maitinasi šaknimis ir už suktybę ir žmonių apgau
laukti svarbių Coloradoj at
terburgo į Orlovą, vienam lijeKaunas.
jonieriams.
Banko
j
buvę
išžudyta
su
tikslu
plėši

sitikimų.
Kapitalistiškoji
vagone sprogo bomba. Trau mo visa žydo Goldbergo šei riešutais. Ypač blogas pa dinėjimą.
3,000,000
pesų.
valdžia
aiškiai
darbininkus
kinis tuojaus sustojo. Ta myna — tėvas, motina, dve- dėjimas Hakkaido provinci Teisėjas atidavė kaliniui sa
provokuoja.
Meksikoj bedarbe.
vo ploščių.
vieta gana ištolo apsupta, jatas vaikų, tarnaaitė ir vie joj.
žuvo 500 žmonių.
nes manyta, kad bus
kur Į nas įnamis.
New Yorke prieš Tombs Keli šimtai moteriškų siu Steponaitis prisipažįsta už
žmogžudžiai
nors pasislėpę plėšikai. Bet j įsiveržė nakčia per langą, iš Sydney, N. S. W. — At-j teismo teisėją atvedė vyrą, vėjų Meksikos sostapilėj
mušęs K. Kregždj.
stengėsi
prieiti
prie
prezi

nieko neatrasta. Vagonas laužę langinyčią. Už kiek plaukę čionai garlaiviai pra kaltinamą už pavogimą plo„Keleiviui” prisiųsta iš
dento,
kad
paprašyti
darbo
neša,
kad
ant
Ambrimo
sa

bombos sprogimu likos put-urto nežinia
Newarko, N. J., iš angliško
ščiaus. Kalinis tokiais susėtinai apardytas. Atrasta P3'0^3
e
a‘
lų buvo baisus vulkano ^i- Judinsmciais’ žodžiaisį išpa arba kokios nors pagelbos, laikraščio iškarpa,, kur sa
------ drebėjiJ--- *- sakojo
- - savo skurdą,
- -kad tei nes kitaip joms prisieina koma, kad Jonas (John)
ir vienas žmogus sudrasky_,
^®un^v. . x . veržimas ir žemės
tas, bet jo galvos nesurado.; Odesa. - Is valdžios įstai- mas, per kurį žuvo 500 gy- sėjas Levv atidavė jam save? mirti badu.
Steponaitis atėjęs policijon
Iš suplėšytų drabužių su_ j gos kur bandomi auksiniai ventojų. Staiga vieną rytą ploščių. Tečiaus kalinys pa Žuvo pinigai, moteris atėmė ir pasakęs, kad jis nužudęs
sekta, jog tai buvo Baltijos daiktai pavogtaužįSOOHi pasigirdo apkurtinantis u- liko kalėjime už vagystę.
sau gyvastį.
Kazimierą Kregždj, kurio
laivvno 7-tos rotos paoficie- ^kų aukso u* uz 10,000 rublių žimas ir šaudymas, ir tuo
Orange, N. J. — Matilda lavonas andai buvo atrastas
Ateivystė didinas.
ris, vardu M. Semionov. Spė- auksinių daiktų.
jaus iš visų kraterių pradė
Reglin, jau senyva mergina, Passaic upėj. Steponaitis
Beilio bylos atbalsiai.
jo kilti juodi debesiai durnų, Iš Washingtono praneša kurios viso gyvenimo sutau sakosi davęs Kregždžiui ge
jama, kad jis tą bombą ir ve-,
Rusų juodašimčiai ir dva o paskui liepsna ir skysta la ma, kad šįmet per spalių mė pyti pinigai žuvo subankru- ležine štanga galvon, o pas
žėsi. Ant keno galvos ji bu
vo paskirta, tai paslaptis, siškija siunta iš piktumo, va, kuri bematant užliejo nesį įleista į Suvienytas Val titjusioj bankoj, 10 gruodžio kui įmetęs jį upėn.
dėl kurios policija ir šnipai kad Beilis buvo išteisintas. aplinkui stovinčius kaimus stijas 134,140 ateivių — 25- kaimynų buvo atrasta savo Dėl tokio Steponaičio pa
Popai taip pamoksluose taip ir miestelius. Ypač sujudi- 840 daugiau, negu pernai kambarije negyva.
dabar laužo sau galvas.
pasakojimo, Kregždžio ku^
mokyklose nuolat tvirtina, nanti regykla buvo nakčia. I per tą patį mėnesį. O tuonas dabar likos iškastas iš
Studentai padėjo relę sker ka/AKijevo byla aiškiai pa- Apie 1000 pėdų į orą ėjo tarpu darbai mažinasi.
Tirinės skebų mirtį.
kapinių, kad persitikrinus,
sai geležinkelic.
Columet, Mich. — Grand ar ištiesų Kregždis buvo užročre, jog žydai piauna krik sruoga degančios'masos, ap- šuo kuris apricjo 9 vaikus
Peterburgas. — Aštun ščionius tikybinėms savo a- sviesdama visą sunaikintą
jury tirinės trijų skebų mir mužtas, ar nuskendo. Bet
nacinio
tam varste nuo stoties Obu- peigoms. Tokiuo budu auk apielinkę. Rodėsi, kad net „ knvn
" ® Pasiut^stį, kurie nežinia keno buvo
chovo tapo suimti 3 komer lėjama vis didesnė neapy vanduo jūrėse verda nuo de- Havermll, Mass. — Nepa- nušauti. Bet kaip skebai lavonas buvo jau taip api
puvęs, jog apskričio dakta
cijos mokyklos mokiniai (vi kanta prieš žydus.
gančios lavos, kuri išmesta ^.tajnas suo. an .1 sukan- užmuša streikierį, tuomet ras pasakė, kad jau nebega
si 3 po 16 metų) už pasikėsi
Kauno vyskupijos vieta vulkano liejosi aplink, kaip d?I0J°. clanal 9 vaikus. Šunj jokių tirinėjimų nereikia.
lima patirti, kokia mirčia jis
nimą sudaužyti traukinį. dar tuščia. Paskyrimas ka sutirpinta geležis. Vulka- užmušė ir istynis jo. sniegeArmija
mažinąs.
yra miręs.
Sargas patėmijo, kad 3 jau talikiškų vyskupų Rusijoje nui nurymus, apie salą plau- nis .pasirodė, kad jis buvo
Kuomet laivyno kareivių Steponaitis sulaikytas. Jis
ni vaikėzai uždėjo skersai priguli daug ir nuo valdžios. kiojo daugybė negyvų žuvų pasiutęs. Aprieti vaikai paskaitlius biskį paaugo, saus- yra 20 metų amžiaus ir bus
kelio geležinę rėlę ir greitai Valdžia praleidžia 3 kandi ir kitokių jūrės gyvūnų.
hgonbutm.
žemio S. V. armija sumažė jau mėnuo laiko, kaip prisi
pasislėpė rave. Tuojaus at datus, kaipo ištikimus politi
jo per paskutinius metus. pažino. Jis sakosi buvęs pa
Bažnytinis streikas. •
Paslaptinga adata.
bėgo ir traukinis. Sargas škai, o Vatikanas turi iš tų
bėgęs į Ohio valstiją papil
ištolo davė ženklą, kad su paskirt vyskupą. Pirmą vie Vokietijoj platinasi taip Anglų laikraščiai daug Pernai Suvienytų Valstijų dęs
bet užėjus
stotų. Traukiniui sustojus tą kandidatų surašė užima vadinamas bažnytinis strei- |fa^,° 2Ple pasiaptmgą ada- kariumenėj buvo 87,956 ka tenaižmogžudystę,
pernai
patvihiui
jis pa
reiviai, o šįmet sykiu su Fi
pradėta jieškoti piktadarių. kun. Pranaitis, kuris liudijo kas. Žmonės tūkstančiais
. ^a paslaptis yra tame: lipinais
jau tik 85,569. Pat matė daug lavonų ir prisimi
Iš ravo iššoko 3 mokiniai ir prieš Beilį. Jis, žinoma, iš- apleidžia bažnyčią ir išsiža- Pneina nepažįstamas zmonus jam ta baisi naktis, ka
leidosi bėgti stoties link. tikimiausis ir todėl spėjama, da jos atn visados. Dvasiš- ^s. J?*?e jnerginos arba mo- riotizmas puola.
jis nužudęs Kregždj. Nuo
Tuojaus duota signalas ir iš kad jis bus Kauno vyskupi kija persigandus nebežino tenskės ir kokia tai adata Arcivyskupas boikotuoja da
to
laiko
jis neturėjęs ramu
operas.
stoties išsiųsta žandarai ir jos vyskupu.
nė ką daryti. Vokiečiai mat įduna į ranką. Įdurtoji
mo, sąžinė pradėjus jį taip
visi tarnai. Bėgančius suė
Kijeve gi advokatui Mar- persitikrino, kad bažnyčia tuojaus apalpsta ir palieka Montreal, Kanada. — Ka graužti, kad jis nutaręs
mė. Jie pasakė, jog uždėjo golinui, kuris gynė Beilį, at tai bereikalingas sunkumas , ,z? .: Piktadarys sako, talikų arcivyskupas Bruo- grįžti atgal ir pasiduoti po
rėlę dėl to, kad pamatyt, kas imta advokato teisės.
ant žmonių sprando ir kad kad tai jo sesuo_ arba pati ir chesi uždraudė katalikams licijai į rankas.
iš to bus. Jie manė, kad gar
be jos žmogui daug leng- pasisaukęs vežėją nusiveža savo diocezijoj lankytis ant
Maras.
40 sužeista.
operų ”Thais”
_
vežys savo ratais uždėtą rė Apie Novočerkaską buvo viau. Dvasiškija dabar no ją, kur jam reikia. Tai e- pagarsėjusių
lę nustums, arba supiaustys pasirodęs maras (čuma), ri įvesti įstatymą, kad žmo- sąs naujas būdas gaudymui ir ”Louise. ” Sakoma, kad iš EI Paso, Te*. — 20 gruo
ją. Kad iš to galėjo atsitik bet pastaromis dienomis gus apleisdamas’ bažnyčią m°terų į paleistuvystės na- tos priežasties operos kom- džio susikūlė netoli nuo čia
ti nelaimė, jiems neparėjo pradėjo nykti. Naujų ligo turėtų užsimokėti nors $25 mus- Toki^ atsitikimų bu- panija tų veikalų ir nesta- du traukiniai. Sužeista 20
žmonių.
nė galvon.
vo Jjau
jos išdan.
au keliatas.
tys.
____
nių nėra.

Iš Rusijos.
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KELEIVIS

ryti išvedimą, kad amerikie
čių lietuvių apšvieta augš
čiau pakilus. Lietuvoj gal
daugiau yra inteligentiškų
spėkų, bet abelnai lietuvių
visuomenė tenai stovi kur
kas žemiau. Suprantama,
jie tenai ir materijališkai
blogiau stovi, negu ameri
kiečiai. Čia darbininkui
lengviau nusipirkti bilietą
už dolerį, negu tenai už 25
kapeikas.

1) Turi kokias 7 ar 9 lie ateikite pas mus, tai yra pamarginimai nusisekė, nė
tuviškas karčemas ir ten jie pas bile narį komiteto, ir ra reikalo čia rašyti, nes su
daugiausia prisilaiko. Žmo nurodykite kokiu budu bu sirinkusieji matė. Pirmsėnes einančius pro šalį tokių vote nuskriausti.
džiavo J. Katinis.
K
Kaip stovi teatro reikalai
karčemų jie užkabina ir jei Su pagarba, Draugysčių
Lietuvoje.
gu pavyksta įprašyt į kar ir pavienių ypatų vardan E. ARLINGTON, VT.
„Protestas” prieš merginas.
Kadangi Amerikos lietu
čemos vidų, tuojaus tų pačių komitetas:
vių teatras kasdien eina vis
Šitam miestelije gyvuoja
bomų draugai naujamjam A. M. Marius,
rimtyn ir tobulyn, ir kadan
120 Grand str., dvi kuopos: S. L. A. ir T. M.
užfundija ir pradeda su juo
gi amerikiečių lietuvių vi
D. susidedančios iš laisves
kalbėt, po tam visi bomai su Steponas Karvelis,
199 N. 6th st., nių ypatų. S. L. A. kuopa
sėda ir pradeda kaziruoti
suomenė pradeda kasdien
turi narių 17, tūli da tuo ma
tarpe savęs, o vėliau prade Jonas Zubavičius,
vis daugiau juo interesuotis,
455
Keap
st.
žu skaitlium neužsiganėdi
da kalbint ir svečią, kurį įtai ne prošalį bus pažvelgus
P.
S.
Kiti
laikraščiai
ma

na. Kokie trįs mėnesiai
sivedė,
nurodinėdami
viso

ir į Lietuvos teatro stovį.
tam atgal tūli musų „patri
kiais budais, kad labai leng lonės šitą perspausdinti.
Kunigai neužganėdinti.
„Lietuvos žinių” NN. 135
otai” buvo sumanę sutverti
va galima išlošt pinigų. Bet
ir 136 tilpo Vilniaus lietuvių Lietuviškieji Romos agen
jeigu tas svečias prie to ne- Žodis i lietuvius ir kitą S. L. A. kuopą, ne
artistų Bendrovės veikimo tėliai labai neužganėdinti,
žiūrėdami, kad viena čia jau
pristoja, tai keli bomai tą
apyskaita, iš kurios pasiro kad musų laikraštija taip
rubsiuvius
Ame

žmogų suspaudžia į savo tar
gyvuoja. Bet tas jų suma
do, kad teatro reikalai pas gražiai pagerbė neseniai mi
nymas nuėjo ant vėjo.
pą ir tokiuo budu ištraukia
rikoj.
juos stovi kur kas blogiau, rusį kun. Dembskį. Ypač
iš kišenių pinigus, bet jeigu
Dabar atėjus adventams
negu pas mus, amerikiečius. tiems juodvarniams nepati
svečias
būna
stiprus
ir
to

Tūlas laikas atgal buvo iš nekurie iš tų ”patriotų” nu
Vilniaus lietuvių artistų ko, kad ir S. L. A. organas
kiam
atėmimui
nepasiduoda,
siuntinėta atsišaukimai į vi tarė užprotestuoti prieš
bendrovė buvo įkurta perei I „Tėvvnė” ištarė tam seneliui
tai
tada
gauna
per
sprandą,
sus rubsiuvių skyrius Ame šeimininkus, kad tie nelai
tais 1912 metais, rugpiučio užtarnautą pagarbos žodį.
nuo ko žmogus parvirsta, o rikoj, reikale paėmimo vie kytų merginų ant burdo.
mėnesije. Narių iš karto Jau kelis kartus jie bandė
parvirtusiam jau gerokai no iš lietuviškų laikraščių už Mat jie buvo jau prisižiūrė
buvo prisirašiusių 22. Pilnas prieš „Tėvynę” protestuoti,
suduoda ir tąsyk jau lengvai organą, tečiaus mažai kas ję į protestus savo laikraš
Kas serga džiova?
pajus
(amerikietiškai sa kad ši ne visuomet pagal jų
Įgali jį apkraustyti. Tokis į tą atsišaukimą atkreipė čiuose dėl Yčo apginimo, tai
kant, „Šeras”) buvo 5 rubliai gaidas pučia. Jie, mat, la Paskutiniam
„Pirmyn” apvogtas žmogus nueina pa domą;
nekurie atsisakė ir ir jie taip padarė: Surašė
nariui.
bai norėtų, kad S. L. A. na numerije skaitom šitokią ži siskųsti į policiją, bet polici
ką nors bendro turėti, ka prašymą, pasirašė, o kurie
Per metus savo gyvavimo riai butų mokinami vien tik nią:
ja
ant
jo
gerokai
išsirėkia
dangi jie priklausę į kitą or nemoka rašyti, tai padėjo
’Saulė’ sakosi gavus žinią iš vie
ši draugystė išviso suvaidi kunigams tikėti ir jų klau no” kunigo,
kad 'vienas iš katalikiškų ir reikalauja didelių priro
— būtent I. W. kryžiukus ir padavė šeimi
no 15 veikalų, kaikurius iš syti. Kun. Dembskis buvo lietuviškų laikraščių’ serga džiova. dymų (žinoma, policija tą ganizaciją
W. Nežiūrint ant to, kad ninkui. Tas paėmęs peržiu
girdi, ligi Naujų Metų nepa
tų po 2 ir 3 kartus. Vaidin laisvų pažiūrų žmogus, to Jeigu,
daro
palaikymui
bomų).
vyksią surinkti penkių tūkstančių do
męs priklausome ir į skirtin- rėjo ir atradęs, kad nėra už
ta daugiausia nedideli vei dėl „Tėvynei” nevalia jį pa lerių skolų išmokėjimui, tai laikraš Kartais žmogus bando su-, , gas organizacijas, musų tvirtintas, nes nebuvo pas
kalėliai: „Iškrikusi sesuo,” gerbti. „Tėvynė” jį pager tis užgiedosiąs ’amžiną- atilsi*.”
rasti liudininkus, bet kur tu" darbininkiški reikalai yra notarą, atmetė jų prašymą.
„Genovaitė,” „Piktoji gud bė ir juodoji armija piktai Dabar klausimas, kuris iš gausi. Karčemninkas iš at vienodi, per tai tarp musų Tai dabar vieni išeina iš tos
rybė,” „Pavasario saulutė” suraumojo: neturit tiesos tą katalikiškų laikraščių ta li imtų pinigų gauna 25 nuo tamprus ryšis yra būtinai vietos, o kiti persiprašo ir
serga ?
Greičiausia šimčius, užtaigi ir tie patįs
ir t.t. Iš geresnių veikalų žmogų girti per „Tėvynę,” ga
pasilieka ant vietos.
reikalingas.
buvo tik „Iš Meilės” ir ”Ka- nes ji yra leidžiama tūkstan „žvaigždė,” nes jos jau kaip karčemninkai varžosi už Pakol nesimato tarp mu
________ J. M.
minakrėtis ir Malūninin čiams katalikų. Vadipas, ir negirdėt. Ji ir mainais tuos bomus: kiekvienas nori, sų vienybės, patol musų or
SAGINAW, MICH.
kas.” Tokių gi veikalų, kaip jeigu laikraštis leidžiamas seniai nebeateina. Bet ne kad tik pas jį butų daugiau. ganizacijų spėkos bus silp
kaip,
matyt,
klojasi
ir
kata

katalikams,
tai
kitų
pažiūrų
„Keistutis,”
Mindaugis,”
nos, kad laimėjus geresnes Katalikai daužo langus.
2)
Eina
į
bile
biznio
vietą
likiškam
„Draugui.
”
Kuo

žmones
jame
galima
tiktai
„Marija Magdalietė,” „Živi
darbo sąlygas.
Jei juodoji armija ilgiau da
lė,” kuriuos vaidina ameri šmeižti; katalikai visuomet met kiti laikraščiai didinasi, ir perka už mažiausią sumą, Tankiai atsitinka tai vie musų brolius tamsins, tai
kiečiai, Lietuvos artistai vi turi būt siundomi ant neka- jisai sumažėjo. Paskutiniai bile tik ką nors pirkti, duoda name, tai kitame mieste rub tikrai ji padarys iš jų žvėtalikų. Puikiai tas charak du numeriai išėjo jau tik po visada didelį pinigą (bomai
sai nejudina.
visada būna du); kada iš siuvių streikai, bet apie juos rius. Štai 11 gruodžio kele
4
puslapius,
ir
tie
patįs
už

terizuoja
katalikų
kunigų
Pelno gi Vilniaus artistų
maino ir pinigai dar būna (streikus) žinios mus labai tas tokių sužvėrėjusių kata
bendrovė iš 15-kos veikalų dorą, čia jie skelbia „mylėk pildyti tuščiomis korespon ant stalo, tąsyk antras išsi vėlai pasiekia. Neretai dar likų išdaužė drg. V. Vosiliu(21 perstatymo) turėjo vos artimą savo, kaipo pats sa dencijomis.
traukia mažesnį ir maino bininkai rubsiuviai esti su nui langus užtai, kad Vositik 136 rub. ir 3 kap. Bet ve,” o čia vėl savo artimą Katalikiški laikraščiai, jau abudu, ir tokiuo budu viliojami agentų ir į strei liunas socijalistas. Mat 7
prie tų pinigų priguli da ir drabsto purvais ir da nesigė kaip matyt, išeina jau iš ma žmogaus didesnis pinigas kuojančių darbinikų vietas gruodžio buvo vietinės soci
įmokėti narių pajai. Ar ga di reikalauti, kad ir kiti jį dos.
pasilieka pas vagilį, bet jei esti atgabenami iš kitų mie jalistų kuopos parengtos
lima tad sulyginti Lietuvos drabstytų. Bet šį sykį „Tė
prakalbos ir drg. Vosiliunas
Dėlko mirė kun. Kaupas? gu pinigų mainytojas tą stų darbininkai — ir vis tai kalbėjo apie darbininkų rei
teatro pasisekimą su Ameri vynė” jiems gerai atsako:
užtėmija, tašyk antras vagi pasidėkuojant musų pačių
”Jo (kun. Dembskio) gyvenimas
kos lietuvių teatru?
Štai buvo
Iš
pradžios
buvo
rašyta,
nesuteptas: jis negėrė, kitų
lis grėbia iš savo draugo pi nesirūpinimui savo reika kalus. Katalikai jo kalbos
Bostono socijalistų kuopa iš žmonių neskriaudė, nemelavo, netau kad nabašninkui kun. Kau nigus ir bėga, o antras ve lais.
negirdėjo, nes vieni bijojo
pinigų (mirė beveik skatiko netu pui, buvusiam „Draugo” re
vieno tik „Marijos Magda- pė
rėdamas), vedė padorų blaivo žmo
jasi ir pakol savininkas ap Kad turėti artimesnius ateiti, kiti buvo per girti,
lietės” pastatymo turėjo gaus gyvenimą. Ar tos gražios ypa- daktoriui, nervai suiro. Bet lekia apie stalą, vagiliai jau ryšius darbininkams rubsiu- tečiaus paskui pradėjo kal
turi būti šmeižiamos? Kiek sy
gryno pelno $219.50 ir da a- tvbės
paskelbta, būna gana toli, arba ant ka vystės pramonijoje būtinai bėti, buk socijalistai nepri
kių didesnės paniekos yra verti tie kada jis mirė,
pie 400 žmonių turėjo grįžti musų kunigai, o tokių esama, kurie kad jis turėjo vėžio ligą ger ro.
yra reikalinga
pasirinkti pažįstą jokio tikėjimo, saką,
vardą turi ant lupų, bet jų klėje.
namo, nes teatre nebuvo jau Kristaus
vieną iš lietuviškų laikraščių kad ant dangaus nesą nė
darbai ir gyvenimas skiriasi? Jei a3)
Eina
į
balius,
vestuves
riie katalikų laikraščiai taip noriai sa
vietos.
Dabargi „Pirmyn” paste
už organą, idant bendrai ap saulės, nė mėnulio, užtaigi
rašą teisybę apie kun. Dembskį,
ir
kitokius
didelius
susirin

Ir kuomet Amerikos lietu kosi
kitokį kimus. Sustoja į krūvą keli, kalbėjus svarbesnius savo jie, geri katalikai, išdaužė
taip greitai pasisako, jog jiems rupi bėjo „Saulėj” visai
vių teatrališkos kuopos ei tiesa, dėlko jie visados slepia savo dalyką. „Saulė”
sakanti, suspaudžia žmogų savo tar- reikalus. Į šitokį laikraštį socijalistui langus, tuomi da
luomo
peiktinus
ir
pasmerktinus
dar

na tvirtyn, Vilniaus lietuvių bus?”
kad netiesa, buk kun. Kau pan ir neva tarpe savęs be (organą) bus pranešamos sykį pasauliui parodydami,
artistų Bendrovė, metus iš „Tėvynės” redaktorius, p. pas miręs nuo vėžligės. Anot
naudingos žinios iš rubsiu kad jie karštai tiki ir už tai
gyvavus, pasidalijo pini Račkauskas, čia turėjo da „Saulės,” kun. Kaupas pa sistumdydami ištraukia iš vių (kriaučių) judėjimo A- turbut da niekuo nesiskiria
gais ir užbaigė savo veiki sykį progą pažinti tos juodos baigęs „prieš laiką savo am kišeniaus taip pinigus, taip merikoj.
nuo laukinių. O vis tai nuo
laikrodėlius,
špilkas
ir
tam
mą. Manoma jos
vieton armijos piktus norus, da sy žių dėl to, kad jį baisiai su
Šito atsišaukimo mieriu ir pelnas juodosios armijos,ku
panašiai.
tverti kitą, bet ir kitai nesi kį galėjo persikrinti, kad su mušė kitas kunigas” už pa
yra, kad išnaujo pajudinti ri mulkina tuos žmones šinmato ateities. Vienas da tais purvinais politikieriais rašymą „Miliukijados,” (ku 4) Pastoja žmogų ant ke organo klausimą. Jus drau- kuodama jiems visokius atbartinės bendrovės narys- negali būt jokių kompromi rioj išniekinama kun. Miliu lio, sumuša ir atima pinigus. gai-rubsiuviai, nepraleiskite puskus ir dangaus karalys
Tokių atsitikimų daug ir la šio svarbaus atsišaukimo be tę, draudžia jiems skaityti
artistas rašo:
sų, o tečiaus jis visgi nedrįs kas).
”Mano nuomone, nors ir pasisektų
Kiek tame teisybės, tai bai daug atsitinka, ir vis tas apsvarstymo, o apsvarstę svietiškus raštus ir protau
sutverti nauja bendrovė, bet ji vis ta jiems pasakyti nuogos tei
dėlto negalės pasekmingai darbuotis. sybės. Kaip „Laisvė” teisin sunku įspėti, vienok faktas pats atsikartoja kas diena. tuoj duokit atsakymą. Taip ti. Gaila tų tamsių žmone
Tik pažvelgtame į vaidintojų pavar
yra, kad tos paskalos nė Tie niekšai visuomet apsi gi galit duoti patarimą, ko lių, kurie nieko daugiau ne
des. Tuojaus pastebėsime, kad tai gai pastebi, p. Račkauskas
ant kiek rengę gražiai, jie patikę kis laikraštis butų tinkames žino, kaip tik pasigert ir
žmonės materijališkai visai mažai ap net ir šitą atsakymą rašyda pats „Draugas,”
rūpinti, gyveną su šeimynomis. Už
mums žinoma, da neužgin žmogų ant gatvės duoda vi nis už organą, vėliau bus ga daužyti žmonėms langus.
mažą atlyginimą jie dažniausia kur mas stengiasi kunigams pa
Tai viskas, ką, prisiklausę
nors dirba kontorose nuo 9 v. ryto iki taikauti. Jis čia pagiria tik čijo... Tai butų da vienas sokius patarimus, jeigu žmo lima susinešti su redakcijo
skelbiamojo musų jagamas8 vai. vak. Kad šiaip taip pragyve
gražus pavyzdis, kaip dori gus būna atvažiavęs iš ki mis apie išlygas ir t.t.
nus su šeimynomis, jie priversti jieš- asmeniškas nabašninko ge
čių
katalikiškojo „mokslo,”
tur, tai jie prižada nuvesti Varde 269 Skyriaus U. G.
koti pašalinio uždarbio. O čia sta ras ypatybes, bet apie vi tie musų „doros mokytojai.”
į tą vietą, kur žmogus turi N. of A., J. Mickevičius, tie žmonės gali padaryt.
čiai iš kontorų, be vakarienės, turi
skubintis į vaidinimo repeticijas ir suomenišką jo veikimą, apie
Kareivis.
eit, bet pirma da vedasi į
Kas yra su T. M. D.?
kamuotis iki vidurnakčio. Visas jų tą kovą, kurią nabašninkas
P. Galskis.
karčemą užfundyti ir ten
liuosasis taip brangus jiems laikas
Kas yra su Tėvynės Mylė jau nusivedę pasielgia sa P. S. Atsakymus malodfc- PHILADELPHIA, PA.
nueina dovanai. Tokiuo budu jie da vedė su Romos katalikų dva
ro skriaudą ne tik sau, bet ir savo siškija iki paskutinei savo tojų Draugija? Jos vardas
kit siųsti šiuo adresu:
vaip.
13 d. gruodžio buvo pra
šeimynai. Maža to, kad tuo laiku
gyvenimo
valandai,
ponas
P. Galskis, 1652 California kalbos ir teatras L.S.S. 189
da
gyvuoja,
bet
veikimo
ne

nieko neuždirba, bet dar ir iš savo ki
Tai matote kokių geradė- Avė., Chicago, III.
šenės reikia pridėti užkandžiui ir, blo Račkauskas nedrįsta užsi matyt.
Išleidus
Kudirkos
kuopos lenkų salėje, ant
gam orui ištikus, vežikams, nes di
jų karčemninkų turime
džiuma artistų gyvena toli nuo mies minti, to jis nedrįsta pagirti, raštus T. M. D. nutilo, lyg
Fairmont avė. Kalbėjo F. J.
to centro.”
kad nenusidėti pęieš tą dva kad butų atsigulus pasilsėt. Brooklyne. Jie visados sa
Bagočius iš So Bostone.
Tuo tarpu gi —
siškąją. Mat, gal vėl su Var- Praėjo 1912-ti metai, praėjo ko, kad tik durnius mokina.
Kalba žmonėms labai pati
Todėl męs, žemiau pasi
”... pelno vakarai maža davė, o kiti nagiriais prisieis prieš soci ir 1913-ti, o T. M. D. vis da
ko. Paskui vaidinta trijų
EASTON, PA.
net ir nuostolių. Vilniaus lietuviai
protestus rašyti. miega ir išleisti jos raštai pe rašęs komitetas, reikalauja
lietuvių vakarus neperskaitlingai lan jalistus
Gruodžio 14 L. S. S. 42 kp veikmių drama ”Kovoje už
ko ir tai stengiasi kuopigiausiais bi Bet kunigai tokio „pardono” lija. Reikėtų nors tuos raš me nuo visų tų karčemnin
lietais įeiti. Ir štai B-vės direkto
kų, pas kuriuos bomai pri parengė prakalbas. Kalbėjo Laisvę” ir komedija ”Be šu
riui, kuris vilko per ištisus metus ant p. Račkauskui nedaro. Pa tus paleisti į žmones, nes jie,
lo.” Atlikta labai gerai, žmo
savo pečių visą Vilniaus lietuvių teat kol p. Račkauskas rašė su rodos, už visuomenės pini silaiko ir koziruoja bei da „Pirmyn” redaktorius drg.
rą, tenka, tarytum pasityčiojimui, 6
ro kitokius blogus darbus, P. Grigaitis iš Baltimorės, nių buvo pilna svetainė ir
rubliai! Mažesniems artistams po jais protestus prieš socija gus išleisti.
panaikinkite tą nedorą biz Md. Kalbėjo du sykiu: pir visi buvo užganėdinti.
2—1% rub. O kur jų išlaidos? Prieš listus, tol jis buvo jiems
vaidinimą artistai, neturėdami kuo
nį ant visados, o jeigu to ne ma apie darbininkų su ka 14 d. gruodžio buvo su
apsirėdyti, turi bėgioti po miestą, draugas, bet kaip tik pagiKova'su
niekšais.
t>
padarysite, męs, komitetas pitalistais kovą, o paskui rengtos kitos prakalbos tos
prašinėdami, ar nepaskolįs kas švar rė kun. Dembskį, jie tuojaus
ko, kas kepurės, kas suknios...”
nuo 23 Draugysčių, ku apie socijalizmą. Jo kalba pačios kuopos. Vėl kalbėjo
pakėlė prieš jį protestą. Jo
Ar taip dalykams stovint kaimynas kun. Varnagiris Brooklyno ir New Yorko riose randasi 7,650 narių, ir publikai patiko; visi kuora- F. J. Bagočius. Da pirmą
Draugijų sąjunga valo
galės nauja bendrovė turėti sakydamas Bridgeporte pa
nuo pavienių 114 ypatų (vie miausia iki pat galo užsilai sykį Philadelphijoj buvo tiek
daug žmonių ant socijalistų
miestą.
pasisekimą? Minėtas artis mokslą per ”40 valandų”
tinių anglų didžiausių biz kė.
tas duoda pesimistišką atsa jau ragino „protingus žmo Jau visiems Brooklyno ir nierių) esame įgalioti parei Aukų padengimui lėšų su prakalbų. Aukų apdengimo
lėšų surinkta $19.50. Žmo
kymą:
nes,” kad užprotestuotų New Norko gyventojams ge kalauti iš miesto majoro tiek rinkta $6.89. Tarpuose de nės labai ramiai užsilaikė, o
”Ne, prie tokių aplinkybių ir di
rai yra žinomi šios apielin- policijos, kiek kada reikės klamavo V. Anskaitukas, M. kada pabaigė kalbėję, neno
džiausiam idėjiniui darbininkui gali prieš „bedieviškus laikraš
pritrukti jiegų...”
čius, kurie kelia Dembskį į kės niekšai (bomai). Tai y- dėl areštavimo darančių ne Bigienė, E. Katinienė ir rėjo išsiskirstyt.
Kalba
Taigi pasirodo, kad lietu padanges, nori pastatyti jį ra žmonės susidedanti gru teisingą biznį. Taipgi męs Stankuvienė. Ant galo J. žmonėms labai patiko.
vių teatras Amerikoj turi eilėse didvyrių.” Ir, kaip pėmis iš lietuvių, lenkų, ai prašome tų visų, kurie buvo Stankuvienė ir S. Meškaus Tą patį vakarą (14 gruo
kur kas geresnį pasisekimą. „Kel.” korespondentas pra rių ir kitų tautų.« Jie gyve te nuskriausti per tuos niek kas sakė monologus ir Džian džio) 189 kp. parengė savo
šus New Yorko apielinkėje, Bambos spyčius. Kaip tie
Iš to jau butų galima pada neša, Bridgeporto katalikai nimą daro tokiuo budu:

Peržvalga.

jau rengiasi tokį protestą
rašyti, tik bėda, kad tie žmo
nės patįs rašyt nemoka. Bet
gal koks „veikėjas” patar
naus, o tuomet ir p. Račkau
skas susilauks prieš savo lai
kraštį protesto.
Ir kodėl kunigai vis nori
„Tėvynę” mokinti? Kodėl
jie vis duoda jai nurodymus,
ką ji gali rašyti, o ko nepri
valo? Kodėl jie neturi tokių
pretensijų prie „Kovos,”
„Pirmyn,” „Laisvės” arba
"Keleivio,” kurie juk dau
giau turi skaitytojų, negu
„Tėvynė?” Todėl, kad „Tė
vynė” bando jiems pataikau
ti*. Jie skaito ją da po savo
įtekme esančiu laikraščiu.
Mums jie jau nedrįsta
ką nors pasakyti, nes męs
jiems tuojaus atsakom:
Juodvarniai, nekiškit savo
snapo, kur jums nereikia!

KORESPONDENCIJOS

* «

KELEIVIS
nariams ir aktoriams vaka
rienę. Buvo sakomos pra
kalbos ir suaukauta politiš
kiems kankiniams apie tris
doleriai. Potam visi gražiai
žaidė, dainavo ir šoko. Da
pirmą sykį Philadelphijoj
taip gerai viskas buvo su

►
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mė ir lauks, pakol atsišauks
jo giminės. Jis paliko pa
čią, dukterį Jadvigą ir sūnų
Vladislovą. Duktė ištekėjus
Chicagoj ir prie jos gyvena
motina, jo pati, o kur sūnūs,
nežinia. Velionis buvo karš
tas katalikas ir palaidotas
su bažnytinėmis apeigomis.
Giminės, atsišaukite.

ta. Susirinko į 40 žmonių, 1167 Chene St., kertėj Ferry tarp musų parapijonų, tik nominuota
ateinantiems
iš kurių trįs dalįs buvo kuo Avė. Prasidės 7:30 vai. va nėra kam apie viską laikraš kliubo viršininkų rinkimams
pos narių. Publikai susirin kare. Kviečiami visi lietu čiams pranešti.
kandidatai ir sumanyta pa
kus, pirmsėdis šaukia, kas viai ir lietuvaitės, nes tai bus
Darbai čia šiuom laiku la rengti 28 gruodžio prakal
norite atstovauti tautiečių pirmas toks vakaras Det bai sumažėjo, patartina nie bas, o kalbėtojus pakviesti
pusę? Bet neatsirado no roite.
F. Mažamokslis.
kam nevažiuoti čionai darbo iš So. Bostono, nes nuo Nau
rinčių. Tada iš kuopos na
jieškoti, nes šimtai bedarbių jų Metų Kliubas nutarė pa
MINDEN,
W.
VA.
rių paskyrė keturis drau
didinti įstojimo mokestį nuo
vaikščioja gatvėmis.
rengta.
Philadelphietis.
Užmušė lietuvį.
gus: du atstovavo socijalis
$3 lig $9, pagal amžiaus.
Kupris Mataušas.
tų, du tautiečių pusę. Na ir
Taigi per šias prakalbas no- •
8 gruodžio, 10 valandą va
NEW HAVEN, CONN.
J. Martinaitis. diskusavo... Neužsimoka tų kare, kasykloj No. 4, mašina N. ABINGTON, MASS. rimą pritrakti daugiau na
nesąmonių ir atkartoti. So ką kerta anglį užmušė Petrių, pakol mokestis da nepa
Skaitydamas "Keleivio"
Tarpe North abingtonie- kelta. Kliubas gyvuoja nuo
MELMONT, WASH.
cijalistų pusę atstovaujantie rą Stučį. 10 gruodžio palai
No. 49 patėmijau žinutę iš
čių įvyko toks nesusiprati
Nelaimingas atsitikimas. kalbėjo po pusę valandos, o dojo
jį ant lenkų ir lietuvių mas, jog ir draugams gėda 1904 metų ir yra nuveikęs
musų miesto, po kuria pasi
jau milžinišką darbą; šįmet
26 d. Lapkričio, anglies tautiečių pusę — nuo 3 iki kapinių, Scarbro, W. Va.
rašo nekoksai "Žiogas.” Ma
rodos pranešt, vienok šian pabaigta statyt savas na
Po
diskusijų
lonu matyt, kad atsiranda kasykloj Viktorą Juozapavi 5 minutų.
Velionis paėjo iš Suvalkų dien po darbo susirinkom
pirmsėdis
apreiškė,
kad
ji

čių
patiko
baisi
nelaimė.
Jis
korespondentų pranešančių
rėdybos, Vilkaviškio pavie visi, kurie tik jaučiamės nu mas, kuris prekiuoja $8,000.
apie lietuvių judėjimą ir iš dirbo čia už elektrikinių sai leis nubalsuoti, katrie ge to, Navadalų sodžiaus. Ame skriaustais, ir nutarėm vie Patartina visiems vieti
e --- prie- to kliubo
- prisidė- - . —.
musų miesto, bet labai ne pumpų prižiūrėtoją. Pum- resni. Pasigirdo balsas iš rikoj paliko pačią, sūnų duk šai apskelbti per "Keleivį” niams
tl.
Mėnesinė
mokestis
tik
publikos,
kad
nereikia
bal

pos
stovėjo
tik
per
dvi
pė

malonu, kad korespondentas
terį ir brolį Juozą Stučį, tik savo vientaučio J. V—kos
G. Nevedomskis.
rašo žinias iškraipydamas das nuo kelio, kuriuo bėgio suoti, nes čia buvo tik "mon- niekas nežino, kur jis gyve negražius darbus. Šitas tau 35c.
ja skipas (skipas — tai prie ky biznis” ir socijalistai lai na. Nors velionis buvo ka tietis likos nužvelgtas duo
teisybę.
mėjo. Tada kuopos nariai talikas, bet buvo geras ir tei dant kyšius airiui, kuris iš
CHICAGO, ILL.
Štai ir toj korespondenci taisą panaši didelei skryniai,
šoko: dėl ko, girdi, jus nėjo singas žmogus, niekas ne dalina darbą Crossetts Shoe
Bijo, kad kunigas nepajoj p. Žiogas pašiepia drau kuria veža anglį ant kalno).
te
ginti
savo
reikalų?.
Na,
matė jį girtą ir niekur ne dirbtuvėj, kas skriaudžia ki
piautų.
gystę D. L. K. Vytauto už Skipui užbėgus ant kalno ir
ir
likosi
nubalsuota.
Suskai

išpylus
anglį,
kažkur
kas
ten
pristojo į ginčus. Tegul jam tus darbininkus. Pakėkim,
Tūlas žmogelis įėjo į Appaskirimą
saliunininkų
čius balsus pasirodė 18 už būna lengva Amerikos žemė. J. V-ka gauna vis geresnį veizdos Dievo parapijos baž
užkliuvo,
o
inžinierius
išlei

grabnešiais laidojant J. F.
socijalistus, o 13 prieš. Ta
Pasidarbavus V. Barišau- darbą, o prieš savo brolius nyčią laike sužiedotuvių ir
Juozuną. Aš manau, kad p. do visą virvę, ant kurios ka
da
pasigirdo daug balsų iš skui 7 gruodžio čia susitvėrė giriasi, kad jis esąs daug ga keliatą kartų atmetęs galvą
bojo
skipas.
Skipas
tuom
Žiogas gana gerai žino, jog
publikos, kad jiems popieros S. L. A. 146 kuopa iš 31 na besnis, už tai jam ir darbą pažv^gė į vargonus, norėda
grabnešiai ir palydovai iš tarpu pats atsiliuosavo ir
nedavė dėl balsavimo ir rei
draugystės yra skiriami iš krito žemyn apie 400 pėdų, kalavo antro balsavimo, bet rio. Ikišiol čia jokios drau geresnį duodą. Bet męs nu mas persitikrinti, iš kur gir
eilės: Katram prisieina, tas sudaužydamas pumpas ir kuops nariai atsakė, dėlko gystės nebuvo. Yra viltis, tarėm daboti jo tą "gabu disi dievulio balsas. Kuni
turi eiti, visvien ar jis saliu- kartu su pumpom nelaimin jus pirma popieros nereika- jog kuopa gyvuos gerai. Lie mą.” Ogi vieną dieną žiū gas suriko: ”Kam tu besar
tuvių yra į 40 vedusių ir a- rim, musų ”gabus” tautietis mati žvalgais po bažnyčią,
nininkas, ar bartenderis, ar gą Viktorą Juozapavičių; jo lavot.
kaulus
sulaužė
į
mažus
šmo

pie 70 pavienių. Laikraščių atneša bonką alaus ir paki lyg po karčemą!”
kitokis — draugystei visi ly
telius
ir
sugrudo
į
vandenį.
Diskusijos
yra
geras
daik

mažai kas teskaito. "Kelei ša po savo mašina. Atėjo
Žmogelis persigandęs kuogus ir visiems lygios tiesos.
V.
Juozapavičius
buvo
28
tas,
bet
diskusijos
rimtos,
o
vio
”
pareina
6,
"Laisvės
”
2,
paskui
airis
ir
bonką
paėmęs
greičiausiai išbėgo iš bažny
Jei nenori dalyvaut prisiė
metų amžiaus ir vedęs žmo ne apie Ališauską, Yčą ir "Kovos" 2, "Lietuvos” 2, ištuštino.
čios laukan, balsiai kalbėda
jus iš eilės, gali kitą nusi
gus; motelis paliko dide tautos namą, kurie mums vi "Saulės” 4 ir "Kataliko” 2.
Taigi
prieš
tokį
savo
kai

mas, kad daugiau niekad ne
samdyt į savo vietą, bet sa
liam nuliudime su maža duk sai į kelią nepareina, nes
Nuo
1
liepos
š.
m.
čia
su

myno
darbą
męs
viešai
pro

beeisiąs bažnyčion, nes, gir
vo darbą turi atlikti. Taip
rele. Velionis buvo laisvų męs, herriniečiai, ne esame sitvėrė unija U. M. W. of A- testuojame. Tegul jam bū di, tie Macochai ir Schmidir šiuom sykiu buvo. Dviem
pažiūrų žmogus, ir karštas nė vienam cento davę.
merica. Iš syk visi stvėrėsi na gėda
tai gali paplauti.
saliunininkam išėjo iš eilės
šalininkas socijalizmo. Pa
prie
unijos,
bet
dabar
jau
Su
pabaiga
kovo
mėnesio,
A.
Šidlauskas,
Vestuvėse dalyvavęs.
nešti grabas; na ir kas čia
laidotas ant C. P. kapinių. 1914 metų, čia baigiasi kont nei trečdalis nepriklauso.
A. Petrauskas.
tokio? Ar saliunininkas ne
Lai būna lengva jam šios ša raktas angliakasių unijos
Balandėlis
iš
lizdo.
toks pat žmogus? Antra,
lies žemelė.
su mainų savinikais, tai ka
ATHOL, MASS.
juk ne visi saliuninkai buvo
Čionai yra vien tik ang syklų savininkai jau
dau

CHICAGO,
ILL.
grabnešiais. Keturi
buvo
J. M-lis, karštas kapucino
lies kasyklos ir dirba visuo giau kaip trįs mėnesiai dar
paprasti darbininkai.
Draugystė Tėvynės Mylė šalininkas, pereitam gegu
met pilną laiką. Išsilavinu buojasi, kad susivienyti ir
tojų
No 1 turėjo savo prieš- žės mėnesije išleido savo mo
Kitas vėl dalykas, p. Žio siems angliakasiams moka
numušti mums 10 nuošimčių metinį susirinkimą, A. BerThomas, W. Va. — Jau
terį į Lietuvą, o pats pasilko
gas praneša, buk su pribuvi už 8 valandų darbą $3.80 ;
algos. Taigi męs geriau žinskio svetainėj, ant Town
su burdingierka. Dabar mo pora mėnesių, kaip gyvuoja
mu čionai kun. Grikio pra šulų
statytojams
taipgi svarstykime, kad jei nedi
nyko visi skandalai parapi $3.80; pagelbininkams $3.15 desnę, tai bent tą pačią mo of Lake, ir svarstė organo teris sugrįžo iš Lietuvos, o čia lietuvių kooperativiška
klausimą. Nors ši draugi vyras su Stase išbėgo. Bet krautuvė. Tvarką veda so
joj. Grikis labai mandagiai Lietuvių čia gyvena 6 pavie kestį kaip nors palaikyti.
Žuvelė.
ja yra viena iš progresyviš- 6 d. gruodžio vėl sugrįžo a- cijalistai.
apsieinąs su žmonėmis, todėl niai ir viena šeimyna. Lie
J. Pranis.
kiausių, tečiaus atsirado ke budu; vyras atėjo pas mote
ir žmonės esą jam prielan-. tuviškų laikraščių pareina 3
Ansonia, Conn. — Tūlas
liatas ir tamsunų. Atėjo tie rį o mergina slapstosi, kaip
kųs.
egz. "Keleivio," 1 "Laisvės,”
DETROIT,
MICH.
,
tautietis,
R. K., taip pamėgo
vyrai susitarę išvyti iš drau prasikaltėlė. Žmonės šneka,
Gerbiamasis,
malonėkit 1 "D. Vilties" ir 1 "Rankpel
Gruodžio 14 buvo L. S. S. gijos "Keleivį,” kuris iki kad vėl bėgs. Bet kunigas ty gėrimus, kad tapo pavaryta©
nurodyt, kame kun. Grikio nio” (iš Škotijos).
buvo organu.
Girdi, li, kad kapucino šalininkai ir iš darbo. Negalėdamas
mandagumas?
Ar tame,
A. Armina. 116 kp. diskusijos, ar reika šiol
linga darbininkams agitaci "Keleivio” gazieta negera, taip daro. Mergina vos tik čia niekur gauti darbo, su
kad daugiau ima negu sve
ja, ar ne. Diskusantai nesi ba rašo apie visus kunigų 6-tas meno iš Lietuvos. Jei čiupo kažinkur netikrą 20HERRIN, ILL.
timtaučiai kunigai už viso
Bet ant jų nelai gu butų apsišvietusi, skaity dolerinę ir susitikęs ant gat
kius patarnavimus ir pa
Šis miestelis guli pietinėj laikė temos; maišė agitaciją darbus.
kuri
skyrė net valandas, kurioms daliję valstijos Illinois. Že su organizacija į daiktą. Ko- mės buvo didžiuma narių tų pirmeiviškus laikraščius, vės seną moteriškę,
jam parankiausia tuos pa mė aplinkui nederlinga, o- žnam iš publikos buvo leista kitaip protaujančių. Taigi beabejonės nesiduotų save vaikščiodama po namus par
tarnavimus atlikti? Ar ta ras, kokį metą, taip sausas, po 10 minutų kalbėt. Klausi įnešta, kad "Keleivį” paimti taip suvadžioti vedusiam iš davinėja visokius mažmo
žius, norėjo šį-tą nusipirkęs
J. Kavlaičia.
me mandagumas ir geri dar kad viską išdžiovina, o kaip mas likos neišrištas ir nebal už organą net ant trijų me tvirkėliui.
išmainyti pas ją tą 20-dobai, kad pritvėrė visokių kada tiek prilija, kad viską suotas. Ant galo drg. M. tų. Ir paleidus pirmsėdžiui
lerinę ant tikrų pinigų. Bet
EAST CHICAGO, IND.
šventų davatkinių draugijų, supudo, dėl tos tai priežas Mockus pasakė, kad disku per balsavimą, beveik visi
pas tą bobelę nebuvo tiek pi
kas skaldo ir taip jau mažas ties Amerikonai šitą apylin santai netik negali ir nemo balsavo, kad "Keleivis” bu
Lietuvių Amerikos Ukėsų nigų. Tada musų tautietis
lietuvių spėkas į daleles, o kę vadina Aigiptu. Darbų ka kalbėt, bet nemoka nė ant tų organu ant trijų metų. Kliubas buvo parengęs an užpirko visą jos kromelį už
ne vienija? Priežodis sako: čia kitokių nėra kaip tiktai pagrindų stovėti: 1) kaip Pamatę tai minėti nesusi dai balių. Balius buvo gana $20 ir išdalinęs daiktus tarp
pratėliai
pradėjo rėkti.
vienybėj yra galybė, bet mu anglies
kasyklos,
kurios sėdi, tai daug žino, o kaip at Nors pirmsėdis gana gabus gražus, bet pas mus pasiutu lietuviškų moterų ir gavęs
sų kunigėlis tą supranta at šiuom laiku eina ne blogiau sistoja, tai nieko nežino; 2)
si policija. Vienas policistas pinigų pabėgo į kitą miestą.
žmogus, bet jokiu budu ne
daugiau
pečiais
trąuko
atsK
bulai.
norėjo užgriebti pinigus iš Ubagė apsižiūrėjus, kad ji
sia.
galėjo tų žmonelių numal
Nežinau, dėlko p. Žiogas
Miestelis turi maž-daug a- stojęs, negu burna; 3) kram dyti. Tūli jų net verkti pra ”registro.” Nariai jam to ne likos taip apgauta, pranešė
kelia nuopelnus ypatos nie pie 8,000 gyventojų; anglų to gumą ir kalba; 4) dreba
leido -ir išmetė per duris. Po- policijai, bet apgavikas buvo
ko gero nenuveikusios.
ir italų bus gal pusiau, o Sė iš baimės kalbėdami; 5-6) dėjo. Galų-gale pirmsėdis licmonas perpykęs išsitrau jau pabėgęs.
P. P—nas
žmonių prielankumo ku tuvių gali būti į porą šimtų. tai patįs nežino apie ką jie paprašė susirinkimo, kad kė revolverj ir buožę ir šau
nigui taipgi nesimato; kaip Vertelgų lietuviškų yra dvi šneka, bile tik šneka; 7) kal nutartų tuo tarpu paimt tik kia, kas nori prie jo kabin
Gary, Ind. — 7 gruodžio
p. Žiogas pasidarė pats nuo smuklės, dvi valgomų daik bant rankom perdaug mo ant vienų metų "Kel.” už tis. Kliubo pirmininkas pa čia buvo prakalbos pareng
lankus, tai mano, kad ir visi tų krautuvės, vienas pool- juoja, daugiau šneka ran organą, ką draugijos nariai ėmė policmonui už krutinės tos naujai susitverusio lietu
nuolankus. Tylėjimas žmo ruimis — ir visi daro puikų kom, negu burna. Ir aiški ramumo dėlei ir padarė. ir išstūmė laukan.
vių Socialist Party skyriaus. >
Tikimės,
kad
per
tuos
metus
no,
kaip
turi
kalbėtojai
elg

nių nereiškia jų nuolanku pragyvenimą, o ypač smuk
F. F. Switt
Kalbėjo drg. P. Petraitis iš
mo. Patyrę tiek nesmagu lininkai. Iš draugijų čia y- tis: žiūrėt publikai tiesiai į tie kiti musų draugai įgys
Chicagos apie socijalizmą.
daugiau proto.
J. Z. S.
mų su pirma buvusiu kle ra dvi pašelpinės ir abi lai akis, kalbėt turi rimtai, sto
READING, PA.
Jo kalba buvo nuosekli. Au
bonu, žinodami, kad pas kos nedručiausia, bet pašel- vėt ties viduriu pagrindų; N. S. PITTSBŲRGH, PA.
Darbai pas mus eina blo tų surinkta lėšų apdengimui
rankas
nelaikyt
kišeniuos,
dvasiškius teisybė numirus, pą ligoj savo nariams
Masonas.
pri
gai. Fabrikos čia daugiau $1.05.
Katalikų lenktynės.
bet
nuleidus
žemyn;
galvą
kad nėra kam pasiskųst, derančiai išmoka.
Taipogi
sia geležies ir plieno lėjikAtėjus šaltam orui, keli los. Šiomis dienomis neku
Chicago, III. — Šiomis die
kad-kas užtartu, žmonės ty yra ir L. S. S. 21 kuopa,ku reikia laikyt tiesiog.
D. J. Kasparka prašė pu musų Romos katalikai, išgė rtas dirbtuves sustabdė ir nomis iš čia išvažiuoja drau
li, riaušių da nekelia, bet tas ri nors dirba daug, bet dar
toli gražu nereiškia nuolan bas be išrokavimo, labai ma blikos, kad skaitytų daugiau rę dvi kvortas degtinės, su liepė eiti darbininkams pas gas J. Liekis, apsišvietęs ir
kumą. Todėl p. žiogui pa žai arba ir jokios naudos ne knygų ir ant ateinančių dis manė anądien eiti lenktynių. daktarą skiepintis; kitaip larbštus darbininkas. Per
prisirengtų. Nutarė, kad kas greičiau a- nepriimsią dirbtuvėn, nes telis metus jis skaitė "Ketartina, kad į vietinių lietu atneša.
Paveizdan, kuopa kusijų geriau
vių gyvenimą žiūrėtų bepar- turi knygynėlį, bet tas stovi Publikos buvo apie 150 ypa pie 3 blokus apibėgs, tas lai esą užsikrėtusių raupų liga. eivj” ir rašinėjo jin kores
mės dolerį. Tuojaus sudėjo
pondencijas.
Parvažiavęs
tyviškai ir nekeltų nuopelnų privatiškam name, taigi tų .
Lietuviai
čia
tamsus,
gir

Socijalistai rengia koncer pinigus ir sustojo į eilę: vie tuokliauja. Nedėliom, kaip Lietuvon drg. Liekis ketina
ypatos, kuri gal tik Žiogui kuopos nariai pakvietė pair kokioms davatkėlėms pa šelpines draugystes, kad su tą ant šių metų pabaigos. Vi nas jau 45 metų vyras, pačią smuklės būna uždarytos .ir aip pat darbuotis darbinin
tinka, bet ne visiems New sidėjus išvien
pasamdyti si gabesni aktoriai ir aktor- turi Lietuvoj, o kiti jaunes negali įeiti, tai turi susitvėrę kų apšvietai. Linkime jam
Haven’iečiams.
knygynui butą; bet kada kos prisideda prie surengi ni. Atsiraitojo iki kelių kel tokį kliubą, kur susiėję ge aimingos kelionės.
žiogo kaimynas. Vytauto draugystė nė visa mo šio vakaro. Programas nes ir pradėjo bėgti. Tas bu ria visą dieną.
Worcester, Mass. — 14 d.
vo 15 minutų po 8 vakare.
me kuopos prisakymo pa bus šitoks: 1) "Tiktai nie
Anglų
socijalistai
kas
negruodžio
L. S. S. 40 kuopa
GREAT FALLS, MONT. klausė, tai kuopiečiai išvadi kam nesakyk,” 2) "Maikis Išbėgę tuojaus parvirto, nes
galvos buvo jau per sunkios. dėlia rengia čionai prakal buvo parengus prakalbas;
Staiga mirtis.
no Vytauto draugystės na su Tėvu,” 3) ”Povilas su Dė
Tuotarpu pasitaikė aniuolas bas vakarais, bet lietuviai kalbėjo Svotelis iš So. Bosto
de,
”
4)
”
Kunigas
su
Gasparius
mažais
vaikais.
Gruodžio 7 d. čia mirė
neina. Laikraščių taipgi ne no apie darbinikų gyvenimą,
5) Džian Bambos sargas su lazda ir nugabeno skaito, nors ir turi kaip kas
Lapkričio 23 d. L.S.S. kuo dine,”
staiga mirčia Juozas Sekovio antru kartu apie moterų
musų katalikus į "vietą pačia; pareidamas nuo kaimy pa parengė diskusijas, ku ”spyčius,” 6) "Rožytė su Mo kajaus.” Ant rytojaus naba dėl mados užsirašęs. M. M. reikalus. Valinkiutė dekla
no krito ir už penkių minu rios turėjo būti viešos, bet tina,” 7) "Zanavykas pas pa gai užsimokėjo teisme po
mavo. Darbai čia žymiai su
čia,
”
8)
"Grinorius
stritkarinebuvo;
tema
turėjo
būti:
W.
LYNN,
MASS.
tų buo jau negyvas. Velio
mažėjo ir vis da daugiau
$15.00.
nis paėjo iš Kauno £ub., Ra "kurie geresni: tautiečiai ar je,” 9) "Marsalietė.” KonGruodžio 11 d. buvo L. U. darbininkų atleidžia,
Pittsburgo
apielinkėje
seinių pav. Jis paliko ir pi socijalaistai?” Iš tautiečių cenrtas bus 30-tą gruodžio daug yra panašių "sorkių” Kliubo susirinkimas, kur
šiaulėniškis.
vakare,
Aurora
salėje,
pusės
nieko
nebuvo
užkviesnigų, bet miestas juos paė•v•

KAS MUMS
RAŠOMA
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lizmo bus blogiau? Tu ži
nai, kad airiai visi beveik
katalikai ir demokratai. Be
abejonės ir tas buvo demo
kratas. Taigi pasirodo, kad
tik prie demokratų tokia
puiki tvarka. Socijalistas
tau kepurės da nesudaužė.
Taigi apsirikai, tėve. Norė
damas užsipulti ant socija
listų, tu sudrožei savo demo
kratams. Na, lik sveikas.

' pamatines medegos daleles. Kiekvienas,
vienok, gyvūnas turi visgi ypatingą jiegą,
t. y- gyvybės jiegą. Šioji jiega pasilieka
nuolatos vienoda. Ji tik maino savo pavi
Pagal A. Bernštein’ą. Parašė D-ras A. G.
dalą: ji nuo vienos kartos pereina kiton,
(Tąsa)
nuo tėvų į vaikus. Medega taip pat mais
Narvelis yra gyvybės pamatas.
to keliu iš žemės išeina ir atlikusi savo
Pereitam mano straipsnij buvo rašy
darbą, vėl išsiskirsto ir vėl grįžta į žemę, iš
ta, iš kokių pamatinių dalių susideda žmo
kurios išėjo. Medegos mainas esti pas gy
gaus kūnas. Šiame straipsnij trumpai dir
vūnus tam tikrose kūno prietaisose, t. v.
stelėsime į gyvybės pamatą, t. y. iš kokių
organuose. Su pagelba organų kiekvienas
pamatinių dalelių susideda žmogaus ir gy
gyvūnas ima sau reikalingą medegą ir ne
vulių kūnas. Be to nepraleisime ir augme
TABAKAS. nų nepaminėję.
reikalingą išmeta laukan. T. a. medis su
pagelba šaknų traukia iš žemės atmieštas
Gyvi kūnai skiriasi nuo negyvų. Kiek
Šis nuodas europiečiams
mineralų daleles ir vandenį su pagelba la
nebuvo žinomas iki atradi vienas gyvas sutvėrimas, — bus tai, žmo pų — iš oro nematomą akims gazą (dujas),
gus, gyvulys arba net ir augmuo, kitaip ta t. v. angliarukštį. Su pagelba žiedų ir vai
mui Amerikos.
Pirmu sykiu Kolumbui rus kiekvienas gyvūnas — skiriasi nuo ne sių (sėklų) platina savo veislę. Kiekvienas
atvykus į šitą šalį, jo drau- gyvųjų kūnų, kaip antai nuo akmens arba
organas pildo tik savo darbą, visai į kito
gai-jurininkai patėmijo, jog mineralų šiomis ypatybėmis:
organo darbą nesikišdamas. Toliaus tyri
šios žemės žmonės leidžia
Gyvūnas
gema,
auga
ir
miršta,
tan

nėjant pasirodo, kad kiekvienas organas
durnus per nosį ir burną, dekiausia
palikdamas
sau
panašius
įpėdinius.
gindami-rukydami sudžio
susideda iš mažiausių vienodų dalelių. To
Negyvieji
kūnai,
k.
a.
akmuo
arba
minera

vintus lapus, bet tas juos
kios organo viena į kitą panašios dalelės va
daug neužinteresavo tuom las, gali atsirasti iš susivienijusių krūvon dinasi narveliais. Kiekvieno organo dar
s v kiu.
pamatinių medegos dalelių—elementų. Au bas esti narvelių gilumoje. Čion kiekvienas
Kolumbui atvykus antru ga jie maždaug panašiai, kaip iš plytų, ak narvelis varo savo darbą. Toks narvelis
sykiu, jo draugai patėmijo, mens ir cemento gali išaugti muro šieno.
jog
šios šalies žmonės varto Mineralų dalelės, k a. kristalai auga prilip- turi savo užduotis: jis perdirba maisto da
—Gerą dieną, tėve!
— Jes, vaike, aš suprantu, ja sutrintus
leles taip, kad butų visam gyvūnui naudin
lapus — taboką
kad
tokis
biznis
butų
olrait.
— Ačiū, vaike, už gerą
dėl išliuosavimo vidurių. Ki damos viena prie kitos, iš viršaus. Tiesa ga. Juo narvelių daugiaus, tuo didesnį dar
dieną. Matyt, tu jau bažny Mano vardas tuomet butų ti tuos pačius lapus sukėsi kristalai turi visuomet tam tikrą pavidalą, bą gali atlikti organas, žodžiu visas gyvū
čioj buvai, kad mane taip užrašytas ant tautos namo ADanašiai £i šiandieninius ei- ypatingą kiekvienai jų rūšiai. Taip, drus
no gyvenimas apsireiškia tik narvelių gilu
gražiai pasveikinai. Pirma Vilniuje pirmoj vietoj.
garus ir rūkė, da kiti prisi kos kristalai esti visuomet keturkampiai; moj.
tu toks mandagus nebuvai. — Bet štai, tėve, susirin kimšę pipkes rūkė. Taigi
Juo žemesnės rūšies gyvūnas, tuo pras
— Neįspėjai, tėve, aš grįž kę Washingtone demokra pasirodo, jog ir senovėj ta jie kitokiais negali būti. Kuomet toks drus
kos
kristalas
auga
prie
jo
šonų,
iš
visų
pusių
tesnis jo kūno sutaisymas. Yra ir tokių gy
tu iš socijalistų susirinki tai nutaria, kad reikia nu bakas buvo vartojamas vi
prikimba mažiausios druskos dalelės. Kris vūnų, kurių visas kūnas, t. s. visos kūno
imti muitą nuo įvežamų iš sokiose formose.
mo.
užsienio daiktų. Pramoni- 1560 m. Jean Nicot pirmas talų amžis taip pat, kaip ir gyvūnų, nely prietąisos susideda tik iš vienintelio narve
— 0 ką jus ten darėt?
— Svarstėm darbininkų joj pasidaro išgąstis. Visi parvežė tabaką į Portugali gus: vieni kristalai gyvena nesuskaitomus lio. Tokius gyvūnus ir vadina viennarvelipramonininkai dabar prade ją. Francuzų ambasadorius, milijonus metų, kiti — keliatą valandų ar
reikalus.
taupyt pinigus, visi bijo pervežė į Franciją. Walter ba net ir minučių. Mirštant kristalų me- niais. Šieji gyvūnėliai paprastai esti mato
— O kaip, vaike, socijalis da
mi tik su padidinaančiais stiklais. Tarp
tai mislina, ar bus dabar si, kad neužeitų jiems krizis, Raleigh pervežė į Angliją. dega išsiskirsto į pamatines medegos dale jųjų daugiausia randama didžiausių žmo
kada privežš iš užsienio dai Trumpu laiku, apie už 30
šlekti laikai?
les—elementus, — nepalikdama sau jokių gaus, gyvulių ir augmenų priešų. Jie tan
ktų. Ir tu, tėve, užsakymų
— Kaip rodo visi apsirei ant naujų mašinų jau nebe- metų po parvežimui į Angli įpėdinių. Iš žemės išėjo, į žemę vėl grįžta. kiai sužadina įvairiausias ligas. Yra tai vi
škimai, tai bedarbė jau pra gauni, arba gauni labai ma ją, tabakas buvo jau plačiai
Maž-daug ir gyvūnų medega taip pat siems žinomos ir girdėtos bakterijos.
žinomas.
sideda.
žai. Neturėdamas darbo, Tabakas yra nuodinga žo nuolatos mainosi ir nuolatos išsiskirsto į
(Toliaus bus)
— O tai vis socijalistai tu esi priverstas paleisti ir
lė, nes turi savije daug taip
kalti.
savo darbininkus. Kitose vadinamo
Sulyg Kijevo teismo ėjo nigų labai reikia, todėl mel
nikotino, o tas
— Kame, tėve, socijalistai dirbtuvėse tas pats. Ir ot,
Kas
bylą
pradėjo?
kitas"— darbininkų ir viso džiu nepraleisti šio mano
nuodas ant tiek yra tvirtas,
kalti?
kaip matai, bedarbė gatava. kad užleidus 5 lašus šuniui
kultūrinio pasaulio teismas. pranešimo neatkreipus jin
— Kad bedarbė bus.
— Taip, Maike, tu labai ant liežuvio, šuo stimpa. Ni
Beilį išteisino. Tuo, gali Ten Beilį išteisino, o čia atidos, nes ineigos pastaruo
— Kodėl jie kalti?
gražiai man tą išaiškinai; kotinas jį užmuša. Nuo 12 ma sakyti, pasibaigė viena skaudžiai pasmerkė tuos, ju laiku sumažėjo, o išlaidos
— Kodėl?... O kas žmones bet visgi iš to išeina, kad čia lašų šuo stimpa į 12 minu- bylos pusė — teismo dalis. ka rvžosi viduramžio tam- tos pačios.
buntavoja, jei ne socijalis kalta ne privatiška nuosa cių.
Bet dar yra antra jos pusė, są pakelti.
Atskaita musų darbų bus
tai? Kas, vaike, tuos strei vybė, o muitai.
kur tai svarbesnė — politi
("Vilnis.”) L. R. paskelbta sausio pradžioje,
kus padaro? Vis tai soci — Taip tik išrodo, bet iš Tabakas galima sulyginti kos dalis.
1914 m., nes dabar nesuspė
su alkoholiu, iš blėdingumo
jalistų darbai.
Ne
savaime
iškilo
byla.
jom.
Čia tik. priduosiu bu
tikrųjų taip nėra. Daleiski atžvilgio. Tabakas nusilp
— Niekus kalbi, tėve. So me dabar, kad toji fabriką, nina smegenis, užnuodija Ne, jai padėjo iškilti, ją su
vusio atstovo J. H. Staknevidėjo
ir
išvilko
i
aikštę
dva

cijalistai niekur žmonių ne kuri dabar skaitosi tavo pri nervus, atima .apetitą ir ečiaus raportą.
Kuomet
ragina streikuoti. Strei vatiška nuosavybe, priklau nergiją, užnuodija širdį ir rininkų reakcija.
Atstovo raportas.
kus paprastai veda unijos. so visuomenei, kaip kad kra plaučius, padaro žmogų pik dvarininkai protestavo prie
tai ir vardijo tikruosius
Seimas .
Jei socijalistai tuos streikus sa. Toliau daleiskime, kad tu ir nervuotu.
Sausio mėnesije, 1913 m.
* šais
kaltininkus,
jais
netikėjo.
remia, tai jie užjaučia dar taip pat visuomenei priklau Tabakas yra nuodas vi
Gerbiamos Draugijos, ku pagelbos reikalavo 59 imi
Dabar, po teismo nebe vieni rios norite dalyvauti L. I. Š. grantai, sulaikyti” kaslegarbininkų reikalams ir už tai so ir kitos fabrikos, kad vi
sam kunui. Kas ruko, tas liberalai jau pripažįsta dar
negalima jų ^papeikti, bet suomenės rankose randasi yra
pats savo neprietelium, bininkų teisybę. "Russkija D. Seime, išrinkit atstovus, nėje.” Iš tų sugrąžinta at
reikia da pagirti.
visa šalies išdirbystė. Tuo nes stumia prie galo savo
suteikdami mandatus ir pa gal 6, įleista 53. Imigracijos
Viedomosti
”
paduoda
apie
— Na, gerai, Maike, jei met jau muitų numušimas gyvenimą, nuodindamas jį
duokit skaitlių narių savo name apsistojo 15, darbas
tai
vieno
žvmaus
biurokrato
parūpintas vienam. Va
tu viską žinai, tai pasakyk negalėtų iššaukti nėkuomet tabaku, kaip girtuoklis svai
draugijos ant mandato.
nuomonę.
man, iš ko paeina šlekti lai bedarbės, nes visuomenė iš- ginančiais gėrimais.
Seimas atsibus Jersey Ci žiuojantiems atgal į Lietuvą
"Beilio’byla — sako jos— ty, N. J., 14 ir 15 vasario, pasportai ir kiti patarnavi
kai, arba, kaip tu sakai, be ’dirbystę veda ne dėl pelno, Tabakas ir alkoholis neša
darbė?
bet dėl užganėdinimo savo didelę blėdį žmonijai, o ka Stoiipino padėjėjų darbas. 1914. Antrašas bus patalpin mai suteikta 4-riems.
— Bedarbės priežasties, reikalų. Ji negali nusigąsti pitalistams didelius turtus. Vykindami vyriausią savo tas vėliaus. Katros draugi Vasario mėn. 1913 m., su
tėve, visuomet reikia jieš įvežamų iš kitur daiktų. Ar Valdžios pareiga butų su vado obalsį, jie kurstė ir jos negalėsite prisiųst atsto laikyta buvo 38, sugražinta
koti privatiškoj nuosavybėj. dabar tu supratai, kodėl aš mažinti rūkymą ir užginti siundė ant svetimtaučių, ti vų, teiksitės prisiųsti savo į- 3, įleista 35. Imigracijos na
— Bet aš girdėjau, kad sakiau, kad bedarbės prie jo išdirbimą, bet jis mat at kėdamiesi nukreipti žmonių nešimus arba reikalavimus me apsistojo 14. Darbas pa
kiti socijalistai kaltina de žastis visuomet guli priva neša gerą pelną. Šiandien akis į šalį ir nepildyti spalių laišku ant žemiau paduoto rūpinta 3. Išleista į Lietu
17 dienos manifesto.
vą, išimta pašportai ir kito
antrašo. ’
mokratus, buk jie numušęi tiškoj nuosavybėj?
žmonija ant tiek yra prie tų
”Jog tai teisybė, negalima Taipgi tos draugijos, ku kius patarnavimus suteikta
kokius tai muitus, ar kaip — Bet pasakyk, vaike, nuodų pripratus, kad kitas
kaip padaryti, kad bedarbės geriau pakenčia laiką neval abejoti. Visi galai, kuriuos rios neužsimokėjo už 1912 ir 11.
juos ten vadina.
pastebėti, šiaip ar taip 1913 m., teiksitės prisiųsti Kovo m. 1913 m., sulaikyta
gęs, negu nerūkęs. Sykiu ir teko
— Tiesa ir tas. Jeigu da nebūtų?
nuveda mus nabašninko lin mokestį, kaip greit gtlima, 53, sugrąžinta 4, įleista 49.
bar prasidės bedarbė, tai jos — Kad bedarbės nebūtų, tėvai yra kalti už pavelijimą kui. Pranaitis jau pasisakė, išpirkdami money order ant Imigracijos namuose apsi
iššaukėju bus numušimas reikia panaikinti privatišką vaikams rūkyti. Juos reik jog jį aptikusi dvarininkų kasieriaus vardo, o prisiųs- stojo 36. Darban išleista 1.
tų ginti nuo to, kaip nuo ug sąjunga. Ta pati sąjunga kite sekretoriui. Ir nepa Atgal važiuojantiems pagel
tų muitų. Bet toks muitų nuosavybę.
—
Vaike,
tu
vėl
man
kalbi
nies. Tėvas, kuris pavelija uoliai skelbė kraujo šmeižtą, mirškit išrinkti po 2 nariu bėta 28.
numušimas negalėtų bedar
bės iššaukti, jeigu išdirbys- socijalistų pasaką. Pasa savo sunui rūkyti, yra sta išleidusi ne taip seniai rin iš savo draugijos į generališ- Balandžio m., 1913 m., su
tė butų visuomenės rankose. kyk, kaip padaryti, kad be čiai neprietelium savo vai kinį ritualinių bylų su tam ką komitetą, priduodami jų laikyta 71. Sugrąžinta 4, į— Maike, aš to nesupran socijalizmo bedarbių nebū ko. Jei jam paveliji rūkyti, tikrais ritualinių užmušimų antrašus.
leista 67. Imigracijos na
tų?
tai gali sykiu pavelyti ir gir paaiškinimais. O ką ji gali, Taipgi
tu..
girdėjosi, jog me apsistojo 52. Darban iš
— Gerai, tėve, aš bandy — Tokio vaisto, tėve, da tuokliauti,. o tokiuo budu kiekvienas žino.”
Scrantone, Pa., yra draugi leista 5. Važiuojantiems į
siu tau paaiškinti tai pavyz niekas neišrado. Pakol da greičiau atimsi gyvastį.
jų
sudėtų pinigų dėl L. I. Š. Lietuvą pagelbėta 25.
Ko reakcija norėjo? ”UžR.
Gzell.
bartinis
surėdymas
neiš

džiu. Daleiskime, kad tu
siundyti, girdi, žmones ant D., bet bijosi siųsti. Jokios Gegužės m., 1913 m., su
nyks, negalės išnykti ir be
turi mašinų fabriką.
svetimtaučių ir nukreipti jų baimės neturėkit. Jūsų su laikyta 72; sugrąžinta 16 dėl
— Aš, vaike, buvau užsi darbės.
akis į kitą šalį.” Daugiau dėti pinigai nėra praleidžia to, kad buvo vežami kontAr
žinote,
kad
—
dėjęs čeverykų taisymo ša — Bet prie socijalizmo,
da: pakelti jų širdyse nea mi ant kokių niekniekių ar raktoriais ant streiko. Įlei
pą.
vaike, da aršiau bus.
1865 m. Suvienytos Vals pykantos ir keršto jausmus ba ypatškos keno nors nau sta 56. Imigracijos name ap
— Visviena, tėve, ką tu — O iš kur tu žinai?
tijos turėjo $2,773,236,173 ir plačioms darbininkų ju dos. Pinigai čia prižiūrimi sistojo 49. Darban išleista 4.
turėjai, bet męs darom tik — Ko čia nežinot. Vakar skolos. Tai yra didžiausia dėjimo vilnims — šitoms ke labai gerai, ir pakol L. I. š. Važiuojantiems į Lietuvą
daleidimą, kad tu esi maši išeinu iš saliuno, o airišis skola, kokoą Suv. Valst. ka lią užtvenkti!
D. išmoka 5 centus, bila tu patarnauta 44.
nų fabrikantas. Pas tave kaip duos man per kepurę... da nors turėjo.
Šito darbininkai neleido. ri eiti per penkerias rankas. Birželio m., 1913 m., sulai
dirba 4,000 darbininkų ir jie — O ar jis socijalistas?
Pakėlę savo balsą prieš Kiekvienas centro valdybos kyta 86; sugrąžinta 4, įlei
1492, rugsėjo 3, Kolum kraujo šmeižtą, jie pasakė narys yra draugijos turto sta 82. Imigracijos name ap
visuomet turi darbo. Šalies
—
Kas,
ar
tas
airišis?
bas pirmą kartą išplaukė reakcijos akyse: musų ne sargu. Iždinnkas stovi po sistojo 146. Darban išleista
pramonija plėtojasi; kas
—
Taip.
jiškoti žemės kitoj pusėj o- apgausi, nemesim kelio dėl $1,000.00 parankos, sekreto 6. Važiuojantiems į Lietu
diena jai reikia vis daugiau
—
O
ką
aš
žinau!
keano, o 12 d. splių, tų pa takelio, o keršto ir neapy rius po $500.00. Jų kaucija vą pagelbėta 39.
ir daugiau mašinų; kas die
na tu gauni vis naujus užsa — Tai kodėl tu paėmei jį čių metų atplaukė į San Sal- kantos jausmus męs užgesy- pasibaigs liepos mėnesije, Liepos m., 1913 m., sulai
už pavyzdį, kad prie socija vador (atrado Ameriką).
1914 m. Dabar draugijai pi kyta 70; sugrąžinta 3, įleissim!
kymus.
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ta 67. Imigracijos name ap
METINIS BALIUS
sistojo 41. Darban išleista
35
Tariffville, Conn. Šv. An
3>
KONCERTAS
ir
BALIUS
7. Važiuojantiems į Lietu- ■
tano draugystė rengia labai
vą pagelbėta 25.
gražų balių subatoj, 27 gruo
Išviso sulaikytų ant Ellisį
Birutes Kanklių Choras, parengia gražiausi koncertą
džio (Dec.), Tunxis svetai
Island buvo 449. Iš tų sugrą
su įvairiais pamarginimais, pirmą subatą po Kalėdų 35 nėje ; prasidės 7:30 vakare.
1914 metams jau atspauzdintas.
d•
žinta 40, įleista 409. Imigra $
Balius
bus
labai
gražus,
ma

r’
<f>
’T
cijos name apsistojo 253.
27 Gruodžio IDecJ, 1913 m.
128 puslapių su daugeliu gražių paveikslų.
h lonėkit visos apielinkes lie
y
Darbas parūpinta 27. Va
į t tuviai ir lietuvės atsilankyti.
Pradžia 7:00 vai. vakare,
Kaina 25c.
-žiuojantiems į Lietuvą pa
Su pagarba,
(52)
gelbėta 172.
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
KOMITETAS
Beto, du serganti žmonės
Kampas E ir Silver sts
So. Boston, Mass.
CHICAGIEČIŲ ATIDAI!
išleista Lietuvon L. I. š. D.
H
tik už persiuntimo lėšas, t. y. tik 10c. Kurie
Po
koncerto
bus
šokiai.
Muzika
gera,
įžanga
pigi.
Draugystė Dr. V. Kudirkos rengia
lėšomis. Taipgi nupirkta
“Keleivio” skaitytojai norit gaut tą Kalendo
Vakarą ant Naujų Metų,
žmogui visa eilė drapanų. Gerbiamąją visuomenę meldžia atsilankyti Komitetas. Jubilejinį
vakare 1 sausio, 1914, M. Meldažio
rių, prisiųskit sidabrinį dešimtuką prastame
Svetainėje, 2242 W. 23rd Place Pra
Reikia da priminti, kad mu-,
džia 6 vai. vakare. Įžanga 25c, 35c
laiške, o męs prisiųsim gražų Kalendorių.
sų atstovas yra suteikęs i
Pajieškau Jurgio Dangučio; 6 me ir 50c ypatai. Dr-stė Dr. V. Kudir
laiko savo mėnesinius susirinki
daug daugiau patarnavimų PajjeŠkoi 111131 tai gyveno New Yorke, paeaina iš kos
Adresuokit taip:
mus
2
vai.
po
pietų,
kas
pirmą
nedėl

Veliuonos
parapijos,
Kauno
gub.
Jis
luiaiauviamc,
-------------- _ ekitataučiams, -------nes dabar
*
___ *
mėnesio, McCormick Club
olfaloiuip ” 9Q Drnodivou
Dnofnn Uooo
pats ar kas kitas praneškit šiuo adr.: dienį
House Svetainėje, ant antrų lubų
sam su slavokais, bet kaip
Adomas Vasiliauskas.
F. Dangutis,
So. Barre, Mass. Blue Island Avė., tarpe Leavitt ir
tik susiorganizuosim visi kuris dirbo pas C. Ų. Blake, 352 My- Box 144,
Oakley gatvių. Į Draugystę yra pri
stic Street, Arlington, Mass., balan
lietuviai ir galėsim atsistoti džio
Pajieškau savo moteries, Amilijos imami kaip vyrai taip ir moteris be
mėnesij 1913 m., yra pajieškoŠirvinskienės,
po tėvais Narviukės, skirtumo pažiūrų. Sąnariais gali
ant savo kojų, tuomet atsi- mas. Atsišaukit pas:
(1) kuri pabėgo nuo
I
zji
manęs 17 spalių šių tapti visi lietuviai nuo 15 iki 10 metų
F. J. Howard, advokatas,
skirsim nuo slavokų ir pa- 315William
amžiaus. Taip gi primename, kad
metų
paimdama
su
savim
pusantrų
Broadway,
So. Boston, Mass.
metų dukterį vardu Amilija. Ji yra i Dd-stė Dr. V. Kudirkos turi du sky
švęsim visą darbą lietuvių
puspenktos pėdos augščio, balto vei rių: kas moka po 25c. į mėnesį, tas
ateiviams. Dabar turime Pajieškau brolio F. Zizo, paeina iš do, tamsiai geltonų plaukų, mėlinų gauna pašelpos $5.00 į sąvaitę, o kas
po 50c, gauna $10.00 pašelpos.
dirbti ir kitiems. Dalykas Kauno gub, Bubino kaimo. Jau apie akių, pikto budo, mažai kalba; paeina moka
v'
Su pagarba,
KOMITETAS.
iš Kauno gub, Panevėžio pav, Roza'Z-'
.
Jis
pats
ar
štai kame: L. I. Š. D. susita- kas jį žino malonės pranešti.
(1) lino miesto. Kas ją patėmys, meldžiu
SVARBIOS PRAKALBOS
pranešt man už ką busiu labai dėkin
rė su slavokų Imigracijos
John Seitz,
T71
gas.
(2)
Box
48,
Bayne,
Wash.
Lietuvių
.Socijalistų
Są-gos
107
ir
darugija ant šių išlygų:
Banisetas Širvinskas,
103 kuopos rengia prakalbas 4 sausio,
Chieago, III. 1914. Kalbės drg. J. Stasiulevičius.
L. I. Š. D. duos jiems Pajieškau dėdės Antano Vydmonto, 135 E. 107th Str,
iš Kauno gub, Raseinių
Bus dainos ir deklamacijos; 5 mergai
žmogų, kuris rūpinsis lietu paeinančio
Pajieškau brolėno Antano Baleišio, tes deklamuos dainas ir šoks. Pra
pav, Indrijaičių sodžiaus; apie 13
vių reikalais ir mokės tam metų kaip Amerikoje; girdėjau, gy Roblių sodos, Ežerėnų pav., Kamojų džia 1 vai. po pietų anglų socijalistų
Pittsburghe. Taipgi draugo parapijos, Kauno gub.. Pirmiau gy svetainėje, Wal-Dale, Pa; tas pats
žmogui $45 ant-mėnesio, o vena
£1
Augusto Rimkaus. Kas apie juos ži veno RochesteFij, dabar gi nežinau veikimas atsibus 7 vai. vakare ir Takur.
Taipgi
Petro
Neniškio
Urlių
so

slavokai jam damokės $20 no ar jie patįs malonės atsišaukti, nes
maqua, Pa, svetainėje A. Dubausko,
reikalą.
(1) dos, Salų parapijos, Ukmergės pavie 506 E. Union St. Bus prirašomi nau
ant mėnesio už prigelbėjimą turiu svarbų
to. Kauno
”
.......................................
.... ji nariai. Visus lietuvius ir lietuves
gub.
Meldžiu atsišaukti
Antanas Vydmontas,
jų žmonėms, tečiaus su ta 1307 So. 2nd Str, Philadelphia, Pa. per laišką.
MOKINKIS čEVEkYKŲ AMATO.
užkviečiame atsilankyti, o tikimės, Kasierius K. K. Strzyneckis,
Antanas šešelgis,
; kad busite užganėdinti KOMITETAS.
4612
So.
Ashland
avė.,
Chieago,
III.
čeverykų dirbtuvėse mokama gera
sąlyga, kad L. I. Š. D. kont
Chieago, III.
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
alga, žmonės prie No. 5 ”Lasting” ir
Pajieškau pusbrolio Antano Čepai 3219 Lime St.
roliuos savo atstovą. Bet čio, girdėjau gyvena Chieago, III.;
4612 S. Wood st., Chieago, UI. Pulling over” mašinų visuomet yra
LINKSMAS VAKARAS
apsivedimui merginos
reikalaujami. Męs išmokinsim to
paskutiniu laiku aiškiai pa Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Zip- nuoPajieškau
18 ligi 26 metų amžiaus be skir
Liet. Teatr. Draugystė Rūta No. 1
darbo į 6 sąvaitės. Taip vadinami
lių gmino, Matijošiškių kaimo. Turiu
sirodė, jog męs negalėsim svarbų reikalą, todėl kas apie jį ži tumo pažiūrų. Kaipo smuklininkas parengė linksmiausią, gražiausią ir Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėJ "edgetrimming,” ”edge setting/gerai apsigyvenęs ir norėčiau po prakilniausią, kokio da nebuvo vai
"vamping” ir tt taipgi geri darbai.
sugyvent ilgai krūvoje dėl no malonėkit pranešt arba pats te esu
Viršininkai ant 1913 m. Męs
Kalėdų
Merginos, norin dinta Chicagoje Vakarą. Bus juokin
išmokinsime tuos visus. Mašinos
gu atsišaukia šiuo adresu:
(1) čios su apsivesti.
manim susižinot, malonės gi vaudeviliai Stepuko ir J. Burdulio, Pirmininkas, St. Jankauskas,
daugelio priežasčių ir turi
pas mus naujausios. Męs mokinam
Juozas Valaitis,
kreiptis per laišką; butų geistina, kad bus dainos su NAUJŲ METŲ pasvei
350 Nevark st, Hoboken, N. J. mus žmones Brocktono budu.
Ant
me stengtis, kad galėtume 35 — 2 st. Room 48, So. Boston, Mass podrauge
sulaišku prisiųstų ir paveik kinimais ir naujausios deklamacijos. Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
kiek galima, męs padedam savo
Tas viskas atsibus Seredoj, 31 d.
184 New York avė, Newark, N. J mokiniams ir darbo pajieškot. Mokes
savo namą įgyti. Ateinan Pajieškau merginos apsivedimui slą, kurį reikale aš prisiųsiu atgal.
T. Petraitis,
gruodžio (December), 1913, prieš Sekretorius, A. M. Stanelis,
tis už mokinimą prieinama. Atsišaučiam board direktorių susi nuo 25 iki 30 metų amžiaus paeinan 361 E. 115th Str, Kensington, III. Naujus Metus,M. Meldažio svetainėj,
211 Jefferson st, Newark, N. J. kit pas
(1)
2242 W. 23-rd place, Chieago, III. Iždininkas, P. Vaiceliūnas,
rinkime bus apkalbama to čios iš Galicijos ir mylinčios gyven
C. MANSBACH
farmos. Turiu savo farmą ver
Pajieškau Agotos Šerniejos ir Jokū Svetainė bus atidaryta 7-tą valandą
38 Farley avė., Newark, N. J.
157 Centre st, (3-rd fioor),
kio namo planas. Namas titėsant$6,000.
Norinčios arčiau susiži bo Sociorio ir Veronikos Neveraites. vak. Programas prasidės lygiai 8 v.
/
Brockton, Mass.
turbut apsimokės patsai ši noti, malonės kreiptis per laišką šiuo Visi Kauno gub., Ješkių kaimo, Rad v. Įžanga 25c. ypatai. Brolių Sarpa- LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS,
adresu:
viliškio parapijos, o Ver. Neveraitė— lių orkestrą griežš puikiausius lietu
Chieago, DL
tokiu budu: Duokim sau, tu
Jozef Wiatev
Vabalninko parap., Skomorakų kaimo. viškus šokius iki dviejų ketvergo ry
PARSIDUODA
VALDYBA:
Jie patįs ar kas juos žino malonės to taip smagiai, kad net viskas skam
rim apie 38 lietuviškų laiva Necanicum, Oregon.
bės. Meldžiam nepasivėlinti, nes kas Prezidentas — Julius Joneliunas,
korčių agentūrų; didesnė Pajieškau Zigmo Jakučiuno; jis pas pranešti. Kazimieras Bucis,
GROSERNE
3249 So. Halsted st, Chieago. III.
pirmesnis, tas gaus sėdynę arčiau
Prez.
pag.
—
Jonas
Simbalis,
Winchendon, Mass. scenos. Širdingai kviečiame atsilan
pusė agentų dabar siunčia mane buvo ant burdo, pasisavino ma 2 Mahle st.,
pigiai geriausioj vietoj So Bos
833 — 33 pL, Chieago, HJ visai
kyti.
Su
geriausiais
velijimais,
no
pinigų
$80
ir
sidabrinį
laikrodį
ver

tone.
Biznis yra geras ir atsakan
savo pasažierius per žydų tės $10; pabėgo trįs mėnesiai atgal; Pajieškau Kajato Gražiavičiaus. Jis
Prot rašt — Mikas Titiškis,
Dr-tė RŪTA No. 1.
čiai išdirbtas. Parsiduoda todėl, kad
3415
Auburn
Avė..
Chieago.
U
’
rankas, nes neturi per ką ki 5 pėdų augščio, panašus ant italijo- pats ar jo draugai malonės pranešti.
savininkas turi būtinai išvažiuoti į
Finansų rašt. — Franciškus Valaitir kitą
-:Soble, Mich.
paeina iš Kauno gub. Jeigu kas Bronis Kabosh,
miestą ir parduos pusdykiai pir
DIDELIS METINIS BALIUS
tą siųsti, o kaip turėsim sa jįno, žinot,
712 — 17 pi, Chieago, UI
bukit malonus pranešt už
mam,
kuris pasiskubins atsišaukti.
Pajieškau Mortos Debesaitės, paei Lietuviško Politiško ir Pašalpinio Kasierius — Vincas Paplauskas,
vo namą, galėsim suteikti ką apturėsit $5 dovanų.
Tel.: So. Boston 605.
922
—
35
pi..
Chieago,
TD
na iš Kauno gub, Panevėžio pav, Kliubo, Chieago, III bus Nedėlioj, 11
Kvaraga
A. IVAŠKEVIČ
savo žmonėms prieglaudą. 522 Charles Ch.
Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
Str.,
Scranton, Pa. Pampėnų parp, Auriliškių sodžiaus. sausio, 1914, South Side Turner Hali,
315 Broadway,
So. Boston, Mass.
3211
Union
avė,
Chieago,
UI
Ji pati ar kas ją žino malonės pra 3143 S. Statė St., tarpe 31-mos ir
Tikiuosi, jog mano atsi
Susirinkimai atsibuna kas pasku
32-ros gatvių. Bus skiriamos trįs
šaukimas ir paaiškinimas Pajieškau brolio Stanislovo Bukau nešti.
Jozepas Lamaitis,
dovanos už paprastą valcą kas ge tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 HUDSON’O LIETUVIŲ ATIDAI.
Tautiečiai ir tautietės, štai jau
neseniai atvažiavusio iš Lietuvos 293 E. 155 St.
N. Y. Bronx. riau šoks: 1-ma $2.50; 2-ra $1.50; vakare, "Aušros” svetainėje, po No.
atneš naudą L. I. Š. D. ir įsko,
3149 S. Halsted st. Metinis susirin artinasi Dovanų ir Linkėjimų Diena
53 Chapel str., St. John, N. B. Ca
3-čia $1.00. Pradžia 4 vai. po pietų. kimas
pripuola sausio mėn. Bertaini- — Kalėdos. Taigi nepamirškite, kad
drauge atneš naudą visuo nada. kuris prašė manęs pinigiškos Pajieškau Franciškaus Bredžio, pa Įžanga 50c. porai, prie durų su įsi
pagelbos; siunčiau tris laiškus ir pi eina iš Kauno gub., Panevėžio pavieto, gėrimo ”Coupon” vertės 25c. Tikietai niai :Balandžio ir Spalių mėn. Pus visokias dovanas geriausia pirkti pas
menei. Laiškus, lytinčius i- nigu ir viskas sugrįžo atgal. Jis pats Sebicų kaimo; pirmiau gyveno West sąnariams 35c. Tikietai po 25c. par metinis Liepos mėn.
S. Tataronį ant 143 Main St, Hudson, Mass. Mano krautuvė bus at
migracijos klausimą ant El- ar kas jį žino malonės pranešti.
Pittston, Pa., dabar nežinau kur. Jis siduoda sekančiose vietose. M.Tanedara kožną vakarą iki 9 vai. vak. per
pats ar kas jį žino malonės pranešti, nevičia, 670 W. 18th St.; J. Ilgaudą,
PARSIDUODA FORNIČIAI.
lis Island (”Kaslegarnėi”) Box 155, Antanas Bukauskis
3 sąvaitės prieš kalėdas. Norintieji
Ledford, III. už ką busiu labai dėkingas.
1841 S. Halsted St.; A. 01szewskio
Gerai užlaikyti, parsiduoda pigiai
dovanas per laišką, malonėkit
siųskit pirmininko antrašu:
Banke, 3252 S. Halsted St., M. J. Ta- dėlto, kad savininkas persikelia į ki pirkti
St. Rakickas,
parašyti aiškų adresą, prisiųsti pi
nerievičiaus,
3252
S.
Morgan
St.,
New
Pajieškau
draugų
Jono
Vabinsko,
Box
720,
Struters, Ohio.
L. I. Society. 436 W. 23 str.,
tą valstiją. Pamatyt gal kožnam lai nigus ir pažymėti, kokias dovanas
City Saving Banke; 4601 S. Ashland ke, po
Vinco Duchovičiaus ir Antano Bura- t------------(52į norite pirkti. Siuntimo lėšas aš ap
New York City, N. Y.
kaso. Visi paeina iš Kauno gub. Pa- ' Pajieškau brolių Jono ir Vincento Avė.; J. J. Elias Banke; 4600 S. No. 188 Bolton St., So. Boston, Mass mokėsiu.
(52)
Laiškus, lytinčius seimą, nevėžio nav. Jie patįs ar kas juos ži- i Varanių, paeina iš Kauno gub, Rasei- Wood St., J. Bagdziunas; 2334 S.
ant antrų lubų.
S. TATARONIS
Oakley Avė.; Petras Kaitis, 1607 N.
no
malonės
pranešti
I
nių
pav,
Šilalės
parap.
Kaimas
žassi143 Main St,
Hudson, Mass.
siųskit pirminiko antrašo:
Jurgis Kaminskas
I nų; neseniai atvažiavo jiedu Ameri- Ashland“Avė. Kviečiame visus atsi
PARSIDUODA
NAMAS.
lankyti
į
tą
iškilmingą
Balių.
Didžiau

188
Earl
str.,
Troy,
N.
Y.
S. Yankus, 350 Newark st.,
I kon,
tat norėčiau
susirašinėti su
Telephone Yards 2750
Geras namas 3 familijoms po 5
i broliais. Jie patįs ar kas juos žino sia svetainė; gražus programas lie
Hoboken, N. J.
kambarius
po
No.
148
Ames
st.
Mon

GERIAUSIA
ŠOKIŲ MOKYKLA
tuviškų
šokių;
atsilankusieji
busite
malonės
pranešti.
Pajieškau brolio Lauro Žvingilo,
JvTvTvTvTvTvTvT.TvK « v’v. tl .T-^rs/TsJ/T^TŠ/T\/i -^TvTv'rv'TvTx/J*X/^vT^Tv rv^vTvTvT^'T'szVsZTv-l'L J^’vyTv^'ivTvT"

•^“'✓TSzTvT'-

“Keleivio” Kalendorius

BI

ii

“tT.syiT?'VTTi“>4 “iOl U""I"“"tOiviOK't<žrvrviU l\/t \z« ./i\/r^iXz-i\/j\/ivv^Txzi\zf<zr</?<7K^zT^T?>T<^zTŠŽ*’ŽICf

1

J

1 j •

•

1

•2 •

11

1

A

*^^*t<* U.

U1V11V

X" •

£/<xvxxxa

xo

nr

Ona Varaniutė,
paeina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio
Baltimore, Md.
pav.. Gižų valsčiaus Rudos sodžiaus; 219 S. Sharp St,
Prie spaviednyčios.
pirmiau gyveno Illinois valstijoj. JisPajieškau Juozo Drulios ir Antano
jį žino malonės pranešti.
Gaspadinė spaviedodamo- pas ar kasKazys
Yansaičio, abudu Suvalkų gub., Ma
Žvingilas
Blaine, W. Va. rijampolės pav, Garlevos parap. Jie
si įsišneko su prabaščium P. O. Box 147,
patįs ar kas juodu žino malonės pra
maždaug šitaip:
Pajieškau Vinco ir Jurgio Pilypu- . nešti.
Yankauskas,
— Prabaštėli, įsišnekus ku ir dėdės Kapočiaus, visi Suvalkų ’ 8 Exiter Antanas
Boro Valley av, Pittston, Pa.
gub.,
Marijampolės
pav..
Kvietiškio
bešneki... ar negalėtumėt valsčiaus Kumelionių kaimo, ir And
Pajieškau pusseserės Daratos Sauapmainyti mums žirnių pū riaus Stepanavičiaus ir Motiejaus čilitės,
paeina
Kauno gub. Ukmer
Baltrukonio, Kazlų kaimo. Jie patįs
rą sėklai?
pav. Leliūnų parap., Mačenių
ar kas juos žino malonės pranešt. (2) gės
kaimo. Girdėjau, kad atvažiavo A— Na ką čia, motin, per
V. čekaitis
merikon, bet nežinau kur. Ji pati
1542
E.
36
St.,
Cleveland,
Ohio.
spaviednę, kad apie tokius
ar kas ją žino malonės pranešti.
Antanas Karvelis,
daiktus kalbi; sakyk, ar gai Pajieškau tikro brolio Kazimiero
1537 B’way avė., Grand Rapids, Mich.
Stankūno,
Kauno
gub,
Šiaulių
pav,
liesi už griekus?
parapijos Webarių kaimo,
Pajieškau sliesoriaus darbo; moku
— Šialauk, prabaštėli ne 8Ligumių
metai atgal gyveno Newark, N. J, o dirbti
visokias mašinas ir esu dirbęs
zaunijęs; imsiu ir nesigailė dabar nežinau kur. Jis pats malonės prie mašinų
metų ir 8 metus dirbau
atsišaukti arba kas praneš apie jį, geležinkeliui 10
inžinus.
Mokinausi Pe
siu
gaus $10 dovanų.
terburge; kalbu lietuviškai lenkiškai
Brigita Stankuniute,
rusiškai; angliškai mažai. Kas ži
469 Summer avė,
Newark, N. J. ir
not tinkamą man užsiėmimą malonė
Papurtino.
kite pranešt, už ką busiu labai dėkin
Pajieškau pusbrolių Jono Rakuno, gas ir pasistengsiu atlyginti.
Aptiekorius
duodamas Petro
ir Juozapo Grigų iš Kauno gub,
Juozas Legucki,
žmogui bonkelę vaistų sako: Aleksandravo
pav, Valiuliškių vol,
96
St.
Marie
St. Herri
visi trįs 6 metai kaip Amerikoj. Jie
— Prieš duosiant gerai pa- patįs
Montreal,
P Q, Canada.
ar kas juos- žino malonės atsi
purtink.
šaukti.
Žmogus parėjęs namon su 86 Water St.,Z. Abuja,
Haverhill, Mass.

vaistais, kaip ims purtint
savo sergančią žmoną, kad Pajieškau draugo Antano Minovsiš Liepojaus miesto; Dirmiau gy
tos net visi kaulai subarškė kio
veno Gardner, Mass, ir buvo mokyto
jo, o iš skausmo baisiai su ju lietuvių beno, bet dabar nežinau
kur. Jis pats ar kas jį žino malonės
kliko. Subėgo kaimynės ir pranešti.
F. Klowas,
ėmė šaukti:
Care of H. A. Gould, W Acton, Mass.
— Dėl Dievo švento! Ką
darai ?! Sergančią mote Aš Juozas Abažorius, Gaigalų kai
valsčiaus, Zarasų pav,
riškę taip kratai! Kas tau mo,Kvietkų
Kauno gub. pajieškau gyvenimo drau
pasidarė? Tu ją mylėjai... gės. Nes tūli tautiečiai sako, kad
esu vedęs ir da kur? Chicagoj. Tad
Ar tu pašėlai!?.
norėčiau, kad toji, Abažorienė kuo— Tai, o kad man aptie greičiausia atsišauktų, ir mane gaus.
gi, kuris ją sujieškos duosiu ra
korius prieš duodant vais Tam
dybų $500.00,. Nagi, vyručiai į dar
tus, liepė gerai papurtinti! bą! Suradus tokią moterį ir man bus
nereikės nė vesti...
— nusiminęs atsakė vyriš lengviau J.—Abažorius
ir Co.
kis.
203 Penn avė,
Youngstown, Ohio.

Draugysčių Reikalai.

Programas
NAUJŲ METŲ VAKARO
parengto 4-os kp. Liet. Soc. Sąjungos
Amerikoje, Ketverge, 1 sausio, 1914,
"Freiheit Turner” Svetainėje, 3417
So. Halsted St, Chieago, III. Pradžia
3 vai. Programas prasidės 4 valandą
po pietų. Po programui bus balius,
rožinis šokis ir skrajojanti krasa.
Dovanos už rožes: 1) puo 4 kp. L. S.
S. labai gražios moteriškos šukos; 2)
nuo Girdwain ir Radzevičios ant ko
modos pastatomas auksuotas laikro
dis. Dovanos už atvirutes: 1) nuo 4
kp. L. S. S., Jewelry Box; 2) nuo 4
kp. L. S. S. moteriška špilka; 3) nuo
4 kp. L. S. S. knyga. L S. S. 4 kp.
susirinkimai atsibuna paskutiniam
Nedėldienij kiekvieno mėnesio Fellowship svet, 831 W. 33rd Place, 2
vai. po pietų. Visus nuoširdžiai kvie
čia atsilankyti
KOMITETAS.

užganėdinti kiekvienas.
(2) tello, Mass Savininkas gyvena Pro
CHICAGOJE.
Su pagarba,
KOMITETAS. vidence, R. I., todėl gera proga nuKurioje gali kiekvie
pirkt, nes parsiduoda pigiai. Plates
nių žinių klauskit pas:
(1)
nas gerai ir gražiai iš
mokti šokt į trumpą
JOSEPH DRAGUN,
laiką ir už labai mažus
8 Stokes St.,
PROVIDENCE, R. L
Lietuvių Socijalistų Sąjungos 20-ta
pinigus.
Vaikinai ar
kuopa parengia ant Naujų Metų, 1 d.
merginos, kurie nemo
TRAVELERS
RAINCOAT
CO.
sausio, 1914 Koncertą ir Balių svetai
ka šokti, niekuomet
nėje W. M. Shedlow (Columbia Hali), Vienatinė lietuvių Rainkotų Dirbtuvė.
negali
užganėdinti sa
Parduodame
į
štorus
ir
pavieniai.
736 3rd avė., kampas 24 st, So Brook
vęs ir negali turėti
lyn, N. Y- šokiai prasidės 3 vai po Geriausias tavoras ir geras darbas.
linksmus laikus, nes ypietų. Programas 7 vai. Programą Parduodam labai pigiai. Norintiems
ra taip, kaip numirę, o
atidarys L. S. S. 20 kuopos Vyrų Cho pristatom į namus. Jeigu kurie to
kuomet moki gerai šok
ras, kuris sudainuos Marselietę ir li nuo Bostono, parašykit laišką, pa
ti, visuomet busi link
Darbo giesmę. Toliaus dalyvaus ir aiškinkit kokios prekės ir kokio di
smas ir kitų paguodojamas.
”Aido” choras, mišrus kvartetas ir dumo, o męs prisiųsim sampelius.
JURGIS ROMAN
(52)
duetas. Taip pat dalyvaus ir Gimna
Norinti mokytis, meldžiu, atsilanBoston, Mass. cyti po numeriu:
stikos Kliubo vyrų kvartetas. Visi šie 104 Harrison avė.,
chorai vedami L . Eremino. . Taip
936 W. 33RD ST, CHICAGO, ILL.
pat bus juokingiausi monologai ir
AGENTAI REIKALINGI.
Arti Morgan gatvės,
spyciai, atliekami geriausių BrooklyMęs mokam nuo8 iki $20 sąvaitėj Mokinama:
Utarninke ir Ketverge
no aktorių. Pagaliaus deklamacijos ir vyrui, kuris pardavinėtų savo mies
nuo 8 iki 10:30 vak.
piano muzika. Po koncerto bus šokiai te arba važinėtų iš vietos į vietą par Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas,
iki vėlai naktį. Kviečiame visus at davinėdamas musų auksinius, sidab
Miss. B. Tisaiti.
(3)
silankyti, o tikimės kad busite užga rinius ir nikelinius Laikrodėlius ar
nėdinti, nes čia galėsit į valias prisi ba Retežėlius darbininkams žmonėms
KALĖDOMS DOVANOS
juokti. Įžanga ypatai 25c.
ant išmokesčio po $1 arba $2.00 mėKas
prisius tris dolerius ir 50 cen
Kviečia nuoširdžiai KOMITETAS. nesij. Patyrimas nereikalingas. Tik tų tai gaus
ant metu "Keleivį” "Lais
teisingi ir geri žmonės reikalaujami, vę" ir mėnesinį laikraštį "Lietuvių
TEATRAS
rašykit tuojaus. Paduokit dabartinį Žurnalą.” Pinigus siųskit ant šio ant
(52) rašo:
rengiamas L. S. S. 6 kuopos subatoje, savo užsiėmimą.
27 gruodžio, 1913, svetainėje Odd Fel- NORTH AMERICAN SALES CO.
A. JODELIS.
lows ant kampo 18-tos ir Sarah sts., Box 954, Dep. 77,
New York, N. Y. 645 W. llth Pl„Chieago. III.
S. S. Pittsburgh, Pa. Prasidės 7:30
vakare. Įžanga 50, 30 ir 25 centai.
Bus perstatyta dvi labai juokingos
PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
komedijos: "Gyvieji Nabašninkai” ir
"Jaunavedžių Naktis.” Da pirmu syk
Pittsburge bus lošiamos šios dvi ko
medijos, užtaigi visus užkviečia atsi
lankyti
KOMITETAS.
Mes
* užlaikėm visokios ru
o
aiesdrukuojamas
(Typewriters)
TĖVYNĖS MYLŲTOJŲ No. 1
Town of Lake, Chieago, III.
y mašiniukes ir nuo $5 iki 1.00
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
Gramafonai ir rekordai lietu’
ant Town of Lake, Chieago, III., mi ■ viski ir kitokiose visokiose kal
tingai 2tsibuna kiekvieną pirmą r.ebose, kurie tinka ant visokių
dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio
gramafonų. .Jeigu norite pa
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
ADMINISTRACIJA
matyti minėtų daikt ų'paveik
ų sius ir prekes, tai prisiųskite
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina St., Chieago, m.
už 2 centu stampa. Adresuokit
Vice-prez. F. A. Misius,
taip:
5235 S. Bishoff st., Chieago, ni.
Prot. rašt. K. A. čiapas,
1736 W. 47 st., Chieago, m.
Turtų rašt. A. J. Kareiva,
't
1805 W. 46-th st., Chieago,

KONCERTAS ir BALIUS.
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K. J. Krauchelun Co.

120 Grand st., Brooklyn. \.Y

KELEIVIS
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Jis ir ji.
Jis (po susipykimui):—
Na, jeigu jau daugiau vi
sai nebeketini su manim kal
bėt, tai ko čia dar taip ilgai
lauki?
Ji (verkšlendama): —
Aš maniau, kad tu labai no
rėsi su manim kalbėti...

Pasirodė, kas j?s per vienas.

ir priešinasi darbininkų reikalavi
mams. Laisvamanių yra daug ir tar
pe kapitalistų, kurie pasmaugtų kiek
vienų darbininką, kuris nori streikuo
ti. Socijalistai gi vien tik už darbi
ninkus kovoja.

Biznieriškai.

— Na, nesirūpink, Tamista, tai menkniekis, Tamisos pati tik į liežuvį1 sau
labai
įsikando.
Žinoma,
'
skauda, bet už poros dienų
bus sveika.
— Ponas daktare, aš jums
noriai užmokėsiu už kelia
tą atsilankymų, bet tegul ji
bus palengvėle išgydyta.
— Kaip tai palengvėle?
Kas tai yra?
— Nugi lai gydymas pra
sitęs nors porą sąvaičių.
— Dėlko?
—Dėlto, kad mano galva
nors kiek pasilsėtų!

Tūlas amerikietis apdrau
dė nuo ugnies daug savo ci
garų. O kada surukę, tada
pareikalavo, kad kompanija
jam užmokėtų, nes visi ciga
rai sudegę. Kompanija jam
išmokėjo už kiek buvo’ap
drausta, bet tuojaus pada
vė į teismą už tai, kad tyčio
mis sudegino nuo ugnies ap
draustą nuosavybę.

Praktiškas vyras.

— Tik pagalvokite! Suži
nojau, kad mano numylėto
ji išmoka kas metai siuvė
jai po 6,000 rublių.
— Na, ir ką iš to padary
Vaikas.
si?
Vaikas atbėgęs pas poli— Ką padarysi, nieko. Da
cistą su didžiu stroku rerk- bar apsivesiu su tąja siuvė
damas šaukia:
ja.
— Dėde, bėgkit greit! ATai išvirė, kad išvirė.
na toks žmogus, jau kokia
pusė valandos, kai muša ma
.Šeimininkė naujai tarnai
no tėvą!
tei iškalbinėja už negerai iš
— Tai ko tu pirmiau ne virtus pietus:
— Bijok tu Dievo, Katatbėgai man pasakyti? —
klausė policistas.
riuk, kaip tu išvirei, kad tie
—Kad pirmiau tėvui vis siog į burną negalima paim
neblogai sekėsi, nes vis jis ti! Kas čia per išvirimas?
buvo ant viršaus to
žmo Taip ir aš išvirčiau!...
gaus; dabar tas žmogus iš
sirito ir užgulė ant mano Kodėl pigiai pardavinėja.
— Nesuprantu,
kaip tu
tėvo, iš po kurio tėvas jokiu
gali
taip
pigiai
šluotas
par
budu negali išsiristi...
davinėti?! Aš vagiu šluo
Taip jai išrodė.
toms berželius, savo šluotas
Maža mergaitė, lankyda- kuopigiau parduodu, o tu
mosi su savo tėvais pas dide dar ir už mane pigiau par
lį daktarą, pirmą sykį pa duodi?
— Mat, aš vagiu jau pa
matė jo kabinete žmogaus
kaulus (skeletą) ir tuojaus dirbtas šluotas..
nusistebėjęs paklausė:
Kad galvos nepramuštų.
— Kas čia per kibyklai?
Daržininkas užtikęs obe
— Tai yra mirusiojo žmo
li
je
vagį klausia:
gaus kaulai — paaiškino jai.
—O ko tu čia įsilipai?
Mergaitė visą skeletą ap
— Kad po obele nebega
žiurėjus,
lyg netikėdama,
liu būti, obuoliai krinta, bi
nedrąsiai užklausė:
— Ar tai tik mėsos eina į jau, kad man galvos nepra
muštų.
dangų?...

Tėtei nupuolus.

< E Pabaigusi fcarsąftomaas Medical
College, Baltimore. Md.
< 5 Pasekmingai otlieka savo darbą
š prie gimdymo, toipgi suteikia vii i sokias rodąs ir pageibą invairiose
< > moterų ligose.

Redakcijos atsakymai.

Pavelijo.

Aš nesuprantu, ką tas
reiškia?
Tu man nepave
liji nieko daryti, ko aš taip
labai noriu! Jeigu taip ir
toliaus bus, tai aš nieko ne
laukus išvažiuoju pas ma
mą.
— Balandėle mano mie
liausia! Padaryk tą kuogreičiausiai!.. Tą tai aš tau
tuojaus, su didžiausiu noru
paveliju.

Teisingas atsakymas.
Žiūrėk, Jonai,
Barbė:
šuo be uodegos bėga!
Jonas: — Tai mažmožys.
Dyvina butų, kad uodega be
šuns bėgtų.

Tciringiaoaiu ir Geriauata

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di
džiausia atyda, nežiūrint ar U
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, saiHinkas
18 Broadaay. S- Boston, Mass.
Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresų gydules prisiųsim.

PnfeMriBą medicinos

Lieteriszkas D-ras M. Ziulnaa.
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MUSŲ APGARSINIMAI YRA TEISINGI!
Męs tikim, kad Naujosios Anglijos publika nori, kad jiem būt teisybė
pasakyta kaslink gerumo ir prekių. Męs nesiūlijant jumi dėl prisivilio
jimo keliatą bonkurių "spėriai” be jokio uždarbio, idant ant kitų tavorų
atlupt dideles prekes.

Gerumas ir Žemos Prekes.
Visi musų tavorai yrą itoMai Haajos Anglijos gyventojams, kurie tik
su mumis yra turėję reikalą, prisiųsdami savo užsakymus per pačtą
arba patįs ateidami, per paskutinius 15 metų po tuom pačiu numeriu
352—354 Harrison avė, Boston.
Nesiduokit Suvedžiot Neteisingiems Prižadams!

:i

įs

GERA DEGTOJE, TEISINGOS MAINOS.
Męs priimam užsakymus per krasą arba ypatiškai geriausiam užtikri
nime, kad męs duosim Jums Vyną arba likierius už pigiausią kainą.

Specįjališkai Kalėdoms ir Naujiems Metams.
1.50 Harrison XXXX Rye kvorta $1.00
Hennessy *♦* French Bdy
»
1.50 Ky. Taylor
69c
Martel
99
79c
1.50 G. O. Blake
A. Gallivet & Fils
1.25 Hunter Rye
J. & P. Leroy ♦*♦
bonka
89c
1.00 Kentucky Bourbon
Julės Mulet & Co.
kvorta
OVv
99
75c Golden XXXX Rye
Marrett & Co. ***
75c
99
75c Old Darling
Golden Gate Brandy
65c
1.15 Duffy’s Malt
Black & White Scotch
bonka
75c
Alex Ferguson & Co. Scotch ” 1.00 Penn Haven, bot. in bond kv.
75c
85c Roxbury Rye
McDonalds Scotch
”
75c
E. & J. Roach'lrish
1.00 Penvrick Rye
85c
Canadian Club (^alkeris) ” 1.05 Green River
kv. 1.00
Apricot Bdy. geriausios ruš. ” 1.00 Monopol Vodka 57 proc. bbonk. 75c
75c Allash Kummel, (Rusiška)
Apricot Bdy. Cordialized
”
1.25
75c Berliner Kummel (Vokiš.)
Pear Bdy. Cordialized
”
1.25
75c Getride Kummel, ger. rus.
Prune Bdy. Cordialized
”
1.00
Kachetiner raud. rusk. vyn. " 1.00 Ruska Wishnofka
1.00
Kachetiner balt rusk, vynas ” 1.00 Ruska Malinofka
1.00
Cachor rusiškas vynas
" 1.00 Wishniak, auks. bonkose
75c
Cerkownoje rusiškas vynas ” 1.00 Malinofka piešk, bonkose
75c
Don Carlos Sherry (Ispan.) " 1.00 Wishniak auks. bonkose
85c
Geralda Sherry (Ispanišk.) ” 1.00 Pommeranzen Orange Cor.
75c
Nieport London Dock Port ” 1.00 Nalivka auks. bonkose
85t
Spanish Malaga
" 1.00 Creme De Menth puik. bon.
75c
Taragona Port (Ispaniškas) ” - 75c Oreme De Rose puik. bon.
75c
Duff Gordon Sherry
”
75c Anistowka puikiose bonk.
75c
Spanish Port or Sherry
”
50c Holand Gin
85c
Peach Wine
”
50c Geneva Gin
75c
Peach Wine geriausios ruš. ”
75c Booth’s Old Tpm (Engi.)
90c
Malaga Wine
50c Booth’s High & Dry
90c
Grape Wine
”
50c Borovicska (Hungary)
1.25
Rasberry Wine
"
50c Lowndes Jamaica Rum
85c
Apricot Wine
”
50c New England Rum
50c
Cordials alinėse bonkose
"
75c Zytniowka
1.00
Californijos Konjakai (Brandies) 50c., 65c., 75c., $1.00 už kvortą; $2.00,
$2.50 ir $3.00 už galioną. Kentucky Bourbon arba Ruginė Degtinė $1.50,
$1.75, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 ir $5.00 už galioną; Californijos
Vynai Port, Sherry, Angelica & Muscatel 25c. už kvortą, $1.00 už galioną.
Męs ką tik apturėjom labai gražius kalendorius ateinantiems me
tams, importuotus iš Vokietijos, kuriuos męs duodam kiekvienam kostumeriui. Pamėgink. Jums patiks musų teisingas biznis.
"Prekystė už pigią kainą.”
H. L. GOLDEN & CO.
Importuotojai ir ”Wholesale" Likierių pardavėjai.
352—354 HARRISON AVĖ.,
BOSTON, MASS.
99

J

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

99

99
99

99

99

99

Tisenkai. — Feljetonėlis netinka.
Mintįs surinktos iš kitų, jau tilpusių
raštų, ir viena prie kitos nelimpa.
P. Patinui. — Apie Ansonijos Lie
tuvių Kliubo prakalbas kitas kores
pondentas parašė pirmiau, todėl tamistos korespondencijos jau netalpin
sime.
Rasojančiai blakstienai. — Eilutės
laikraščiai da persilpnos, tečiaus, jei
gu iš savo galvos jas parašėt, reikia
pripažinti, kad turit gabumą ir jei to
liau lavinsitės, galėsit išsilavint
žinančiam New Haveno apsiėjimą.
— Sugrąžinant su paaiškinimu. Bet
kitą syk pasirinkit sau trumpesnį sla
pyvardį. Mažiau turėsit darbo para
šyt ir, talpinant, laikrastije mažiau
vietos užima. Kuo parašas trumpes
nis, tuo geriau.
R. Gzell. — Už straipsnelius ačiū.
Jie geri.
A. K. R — Tai savitarpiniai drau
gijos reikalai, laikraščiui jie'nesvar
bų s.
F. Mažamoksliui. — Neužsimoka
to žmogelio pliauškimus atkartoti. Jis
tankiai pats save kritikuoja.
A. E. Valaičiai. — Laisvamaniai
netik neveikia darbininkų labui dau
giau už socijalistus, bet tankiai da net

99

99

99

99

99

99

99

99

Ant 21
akmens
Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais viršais. Labai tei
singai eina skiriamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiulijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
ir persiuntimo kaštus, su teise jums
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

7 Parmenter St
Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
trepais į viršiį tik
neikit į aptieka:
mano d urvą baltos arba telefoną
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
Escelsior Watch O.
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom 906 Athenaeum Blgn CHICAGO, ILL
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RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LLNTJjA.

Ant išmokešcio po 5 c. kasdien.

..Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais, geriausiais ir greičiausiais pačtiniais dvišriubiais Laivais.
RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK —13,500
------- tonų.
CZAR - 13,000 tonų.
Į ROTERDAMĄ
I LIEPOJŲ
per 9 dienas
per 11 dienų
be persėdimo.
be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS
Prekės iš Liepojaus į New Yorką
$32.75 ir $4.oo pagalvinių taksų.
Norint platesnių žinių kreipkitės
prie generališko agento

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

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

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

A. E. JOHNSON & CO.
27 Broadway, New York.
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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 tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

arba prie vietinių įgaliotų agentų.

Tu Esi Geriausias Prielelis!
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo
visokių ligų!
Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai
negalėjo pagelbėti, tai jas manę išgydet.

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

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekarstos 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, kurtos 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 Stefonavičiai,
1418 Brynmower, Seranton, Pa.

Draugiškas patarimas.

— Tamstai vėl gimė vai
Sena moteriškė, pamačiu
kas?
si vaiką verkiantį, pradėjo
— Taip, gimė sūnūs!
maldyti ir klausinėti:
— Kiek-gi dabar bus
—Neverk vaikeli, ko vertamstai
vaikų?
ki?
— Ugi devynetas.
— Eee, eee! Mano tėtė
— O-o nemažai!
nupuolė trepais žemyn ir...
— 0 ką daryti?
— Na, ir jis labai susikū
— Imk ir sustreikuok,
lė?
tamsta!
— Ne!
— Tai visai nėra ko verk
ti. Juokktis reikia.
—Aš taip ir dariau... Bet
tėtė pamatė ir...
nuplakė. Darbininkų vilties rimbui. — Iš pri
Už tai dabar turiu verkti, siųstų tamstos raštų negalim nieko
sunaudot, nes netik rašyba negera,
kad juokiausi.
bet ir mintis perdaug supainiota.
f
f
c

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

Akušerka

Kaune vienas kunigas ap
skelbė, kad paskirtoje die
noje laikysiąs pamaldas ir
sakysiąs pamokslą vien tik
vagims, plėšikams ir apga s * F ęfrnnipiip 8 Loring
vikams. Atėjus paskirtai > 1 • OlrupiCHC arti EĮjr 7th st.
dienai niekas į bažnyčią ne B SO. BOSTON, MASSbeatėjo, tik viens kunigas...

Pas daktarą.

HamburgAmcrican Unija.

Keliaujantis Lietuvys Aentas
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvė*.
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemes.
Aš keliauju per. Mass ir Conli. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. SIMKONIS
821HIGH ST.,

HOLYOKE, MASS.

DOVANAI
APSAUGOS BRITVĄ
ir
7 ŠŪVIŲ REVOLVERIS
Norėdami apgarsint musų Auksinius Laikrodėlius ir gaut naujų
pirkėjų, męs prisiųsiu* kiekvienam DOVANAI ant pabandymo gražų
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 $8xx> 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 visknom
užsiganėdinąs, tada pamokėk agentui, musų specijališką prekę TIK
$5.95 ir prisiuntimo kaštus. ATMINK. Tą 7 šūviais Revolverį ir Ap
saugos Britvą męs duodame Jums visai DYKAI, kaipo dovaną, Jus užmokat tik vien už laikrodėlį. Kaipo atlyginimą už tą dovaną, męs pra
šom Jus parekomenduot Jūsų draugus. Rašykit mums tuojaus ant ši
to adreso:
____
(1)
UNIVERSAL SALES CO.,
102 N. Fifth Avė., Dep. 9,
CHICAGO, ILL.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
Malonus Tamista! Kad išgydė t kosėjimą, skrepliavima 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, Benas Terre, Me.
Kemažlau'dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsvorth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOLIAGA, Box 193, Bosvell, Ps-; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių
jokiu budu negalima sutalpinti.
ĮSITtMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
PM. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurte (Teitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iisyk, o nedaro experamentų ant sergan
čių. Vyrianaiaa Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net nedalia apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
PrivgtUkoj LABARATORUOJ Ph. M. Kliniko, atsiSaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas ISšviežių gvarantuotų medikamentų,seniausių ir naujausią išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbsi žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
o jeigu toli gyveni, tad aprsiyk 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 užsisenejusias ligas nuo skaudėjimo: 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 slaptųlytiškų 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, kurion
tūkstančius išgydė. Teipnt moteris nno skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurtos užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos
aso daktaro, visada adresuok arta ateik po žtao adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
lt 17 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA

VALANDOS: nno 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nno 10 iki S. Utarn. ir Pėtny
{lomia nuo 8 iUS vok. Reikalaaktt mo Kltalko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras6

KELEIVIS

f

lakate lietuviškų Draugysčiq Sąjungos Didžiamjam
New Yorke.

Telepkene S*. Boston. 846 M.

Konferencija atsibuvo 23
d. lapkričio, 1913 m. po No.
101—3 Grand st., Brooklyn,
N. Y. Visų pirmiausia per
šaukta delegatai sulyg pa
duotųjų mandatų. Delega
NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
tai tapo priimti visi. Iš vi
so prie L. D. S-gos prigu
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną
li 21 draugija. Toliau skai
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės
tyta protokolas. Priimtas.
Išplaukia sekantie laivai:
Raportas
sekretoriaus.
“Hannover”— Spalio 29tą
Raporte daugiausia buvo
kalbama apie niekšus. Nu
“Koeln”—Lapkričio 19tą
tarta paraginti, kad kas tu
“Frankfort”—Gruodžio lOtą
ri kokius prirodymus prieš
“Hannover”—Gruodžio 31mą
tuos niekadėjus, kad priduo
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose
tų L. D. S. sekretoriui. Prie
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:
to da įnešta, kad reikalui!
esant kreipties į svetimtaučių organizacijas ir su jų
pagelba veikti. Buvo klau
Užtvirtinti agentai
simas, ar gali pasirašyt to
Boston. Mass
ji komisija veikiamam rei
kale. Nutarta, kad gali. Toliaus buvo kalbama apie ba
lių; nutarta kviesti draugi
jas prigulinčias prie L. D. Sgos in corpore. Toliaus bu
vo nominuojami kandidatai
į viešųjų reikalų komitetą.
Iš kiekvienos draugijos no
minuota po du. Po nomina-1
cijos skaityta laiškas iš Liet.
Kelionės Pašelpos Draugys
Bulvių košė.
pilk pieno, kad apsemtų ma
tės. Pagal jų sumanymą
karonus, ir uždėk kelis šmo GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Nuskusti
dvi
kvortas
bulGera diena!
nutarta surengti viešus de- .
...........,.
. .♦
batus tarp socijalistų ir tau- P’’
ls"nnt1’ nusunkta tukus sviesto. Dabar įkišk
Na, o kur
tamista ei
tiečių. Tuo tikslu trinkta
ge^U^“’ į karštą pečių. Kaip pienas
ni? — Pas
iškeps
ir
makaronai
pagels,
ir tam tikra komisija.
i ldet> druskos, 1Pilti gneJONĄ
bus
gatavi.
Jeigu
iš
viršaus
KULBOKĄ
t -n a tv
v
i
tinęs arba pieno, sutirpinto
išsigert sti
U o ~ D’ v X‘ SGkr’
sviesto ir užvirinti. Paduo- butų perdaug apgruzdę, užklą alaus,
nes ten šal
S. Karvelis,
dant ant stalo užpilti svies- dengk tyru skaruliu ir tegul
tas ir ge5
minutas
pastovi,
o
atsileis.
127 Grand str.,
j tu.
riausis vi
Toks
valgis
yra
pigus,
leng

sam BrookBrooklyn, N. Y.
lyne
alus ir
vas
padaryti,
gardus
ir
mai

šparai (asparagous).
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
stingas. Sūrį galima imti misliju, kad ten geriausia užeiga,
Nuvalyti sparus, supiaus
nes labai rami vieta. Pas jį geri
anglišką arba ir lietuvišką.
tyti trumpiau, suraišioti po
cigarai ir gardi degtinė, todėl

Giekur
taip no
rai ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus kaip
lietuviš
kas ar
tistas '
Moutelloj.
Dėlto
vyrai,
merginos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitraukt paveikslus, o išrodysitda gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tą, kurie ėmėsi paveikslus pas:

NORTH GERMAN LLOYD

J. TAUKEVICIA
727 N. M ii a st..

<’>

Montello, Mass.

I

Dr.F. Matulaitis

į

5

13!l

495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Į Nue 12-2 dieną ir nuo 7«9 vakare.
Sedelioms iki 3 vai. po pietą.

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatini* lenkiška*

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

OELRICHS & CO.

Pamokiniinas gaspadiBlynai iš kukuruzų.
nėms, kaip
gaminti
Įdėjusi *vandenį pasudyt ir
Nupirk krautuvėj blešinę
I
•
virinti, kol paliks minkšti.
(kaną)
kukuruzų, kuri kaš
VcU^lUSe
Paskui nusunkti, paleisti pu-

žmonės ten gali gerai susistiprint.
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai,
po numeriu:
(16-4)
74 Grand St-, kampas Wyte Avė.
BROOKLYN, N. Y.

čkelius, sudėti šparus ant to- tuoja 10-12 centų, iškrėsk į
rielkos,
užpilti sutirpintu bliudą, įmušk 2—3 kiauši
Parašė patyrusi Lietuvaitė. sviestu ir apibarstyti džiovi nius, įpilk pusę stiklo pieno,
(Pabaiga.)
nta duona. Juos valgo su pasudyk, išplak ir įpilk sau
Ei, Vyrai, risi pas
ją
miltų,
kad
tešla
nebūtų
mėsa.
Kotletai iš smegenų.
YUDEIKO!
per skysta. Kepk kaip pa
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
Iš poros galvų smegenis
prastus blynus ant taukų.
Strudelis iš jautienos.
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
pertrėkšti per rėtį, įdėti po
Tai
yra
pigus
ir
gardus
val

Vyno ir Cigarą.
Išmušti šmotą minkštos
rą šaukštų tarkuoto pirago,
gis.
Prieinamiausią ir parankiausia
truputį pipirų, paspirginto jautienos mėsos mediniu kū
vieta lietuviams.
pasidarytų
su sviesto svogūno, pridėti jeliu taip, kad
Kisielius iš spalgenų.
304 Broadiay ir 259 D streets,
petruškos, įmušti du kiauši plonas blynas; paskui pasū
Paimk
pusę
kvortos
spal

SO. BOSTON, MASS.
niu, suminkius viską daryti dyti, papirinti ir pridėti pie
genų uogų,
užpilk kvorta
stelių
lašinių,
pamirkytų
iš

kotletus, tepti išplaktu kiau
vandenio, įdėk
cinamono,
šiniu, nubarstyti tarkuota tirpintame svieste su svogū gvazdikų (cloves) ir išvirk.
duona ir kepti ant sviesto. nu ir tarkuotu piragu. Pas Kada uogos bus minkštos,
Paduodant ant stalo apdėti kui mėsą kietai susukti ir pertrėkšk jas per rėtį ir tą
~erai surišus kepti karštam
daržovėmis.
GERIAUSIAS SALIUNAS
iečiuje, tankiai laistant svie skystimą vėl pastatyk ant
ir GERIAUSIA UŽEIGA
ugnies.
Tuotarpu
paimk
Smegenis.
stu arba taukais. Kaip pa
Užlaiko geriausią Alą, Vyną,
stiklą bulvinių miltų (krak- Degtinę ir Cigarus. Pristato už
raus,
užpilti
porą
šaukštų
Išimti iš poros galvų jau
sakymus Vestuvėms, Baliams ir
moloį ir atmiežk pusėj kvor-1 kitokiems
pasilinksminimams. Tačio arba veršio smegenis, iš buljono ir vyno ir vėl pake
tos vandenio. Kaip uogų! voras geras. Patarnavimas gra
mirkyti, pasūdyti ir sudėti : pinti. Kaip bus gatava, sužus. Reikale meldžiam atsilanky
sunka pradės virti pilk tą ti.
(22)
vandenį, įpilti 2 šaukštu uk- piaustyti ir užpylus ta pačia
krakmolą palengva į verdan
sulčia
paduot
ant
stalo.
Prie
suso ir virinti. Išvirinus nu
čią sunką ir maišyk, kad ne- 8 Štokas st., Providence, R. I.
mėsos
galima
duoti
bulvių,
sunkti, supiaustyti į pailgus
sukristų į kukulius. Išmai
šmotukus, pamirkyti kiek kurios dedasi ant to pat pusšius
gerai krakmolą su uovieną šmotuką išplaktame bliudžio, šalia mėsos.
gų sunka užvirink ir supilk
kiaušinij, apibarstyti tar
torielkas. Kaip atauš ir
Jautiena šutinta.
kuota duona ir spirginti ant
sustings,
apibarstyk cukru
Supiaustyti mėsą į nedide
sviesto, kol pagels. Galima
mi, užpilk pienu ir valgyk.
paduoti su visokiomis daržo lius šmotelius, išmušti gerai Labai gardu. Tik neužmiršk
kūjeliu ir pasūdyti. Paskui
vėmis.
pripiaustyti pleskelių laši įdėti verdant uogas cinamo
Jaučio liežuvis.
nių, įdėti supiaustytų svogū no ir gvazdikų, nes be to
niekas neišeis. Vietoj spal
Išvirinti liežuvį su druska, nų, petruškų, morkų, salerų, genų uogų galima imti žem
citrinos
nulupti, supiaustyti ir pa kelis griežinėlius
uoges, serbentus, agrestus ir .
spirginti ant sviesto. Pa (lemono) ir dėti eilę mėsos, t.t. Ypač toks valgis gerai
duodant apdėti daržovėmis. sviestu palaistant; kitą eilę vasarą.
Bulvės šutintos su silke arba vėl dėt lašinių, svogūnų ir ki
tų žalėsių, o paskui vėl mė
Spirgiai iš duonos.
sardinėms.
są. Viską sudėjus užpilti
Supiaustyk baltos duonos
Silkę išmirkyti, kaulus iš Smetona, puodą gerai užden
imti ir smulkiai sukapoti; gti, kraštus aplipinti tešla, riekutėmis, išplak porą kiau
paimti kvortą išvirtų bulvių kad garas neišeitų, ir šutinti šinių su pienu, pamirkink
duoną, kad permirktų kiau
(skustų); supiaustyt; pas pečiuje apie valandą.
rai, ir dėk ant karštų taukų.
kui supiaustyt smulkiai svo
Kepti
makaronai.
Kaip paskrus, apversk. Ga
gūną ir ant sviesto jį paspir
Prisiysk savo adresa ir kokiam
Išvirk minkštai makaro lima truputį pasudyt, Duo mėnesį
ginti. Dabar paimti puodą,
tu esi gimęs ir 10c. delprisuništepti storai sviestu ir dėti nus ir nusunk. Paimk puo na geriau imti sena. Val timo, o gausi knygelę, kuri pasakys
visą gyvenimą, kokis tavo talen
ištepk gant galima užsitept sirupo tavo
eilėmis: bulves, perdėliojant dą arba skauradą,
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su
jas kapota silke ir spirgin taukais (da geriau butų svie arba šiaip kokios nors uogi- kokia ypata apsivesti; kaip auginti
kūdikius pagal ju mėnesio planeta.
tais svogūnais. Ant galo stu) ir dėk eilę makaronų ir nės ”dželės.” Tai yra pigiau- Planetos daigte dėl vyrą ir motery,
adresuok:
užpilti Smetona, apibarstyti eilę tarkuoto sūrio, apibars sis valgis ir gana geras. Jis
A. ZVINGILAS
tarkuotu piragu ir įkišus į iant pipirais ir druska. Vis geriausia tinka iš ryto, ant
pusryčių.
P.O.
£0x3232
Boston, Mass.
ką
sudėjus,
ant
viršaus
užkarštą pečių pašutint.

BRMiGUUSIS ŽMOGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokią
apgaviką išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokią ligą ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą pritirimu
išrado daugybę specijališką gyduolių, sutaisytą iš švie
žiausią ir geriausią gydančią medikamentų ir labai pasek
mingai gydančią įvairias ligas. Tarpe kitą aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas..................... |1.*O
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Gyvasties Balsamas....................... W
Nuo kojų nuospaudų, 18c. ir
ttervų Stiprintojas.... 58c. ir 1.S*
Nuo dantų gėlimo...................
Vaistas dėl Vidurių.. .58c. ir L*S
Nuo peršalimo......................... ..
Kraujo Stiprintojas........................ 50
Plaukų stiprintojas....85c. ir
Nuo kosulio................... 85c. ir .50
Linimentas arba Ezpelleris...
Nuo gerklės skaudėjimo 85c. .50
Nuo plaukų šilimo.
Reumatizmo.....
.50c. ir l.**
Slrilvinės proškos......... 18c. ir 1.00
Nuo Keumati:
-------Pigulkos dėl kepenų................ .88
Mc. ir l.**
Nuo lytiškų ligų...
B lakią naikintojas.................... .10
Nuo dusulio............
Dėl išvarymo soliterio....... 3.88
Nuo kirmėlių..........
Anatarinas plovimui......... .85
Antiseptiška moetis
Nuo kojų prakaitavimo.......... .8#
Nuo viduriavimo.--------------Gydanti mestis................................. 50
Kastorija dėl vaikų....Me. ir
Antiseptiškas muilas.......... ..
.88
Proškos dėl dantų....................
Gumbo lašai................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojas....................
Specijališka Tikrai Lietuviška Trej anka Arba Trejos Devynieroa Sic.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t t, kotero
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

i

■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo *u musą gyduolių apražyimii
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LictuviiMą Apticką.

VINCAS J. DAUNORA, Apt^on^
MM Bedford Avenue

Kampas North Ltoa gatvės

Brooklyn, N. Y.

f
I

JUOZAPAS DRAGŪNAS

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

N

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

STANDARD OIL CO.

New York
Albany

iš
NEW YORK’O

I

Sulfato
Boston

5BC-0NT

PEIRDUUM

ilohn E. nolan

Kada tu gimei?

!!Salin su Nusiminimu!! i
Gramafonas ant išmokešėio

Po 10 c. kasdieną.
Jaigu apsiimate mokėti po 10c. ;
kasdien, tai išsilsime Jums ant iš- Į
mokesčio labai daili; Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais visokią dainą: valcą, polką,
maršą ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musą gramafoną GVARANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiąsi- ;
me naujus specijaiiškus rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus, rusi
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki

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

LIBERTY COMMERCIAL CO.
233 Eiti 1413 M., KlfYtrk, I.Y.

degė i anglį. Ekspliozija at
sitiko apie 5 valandą po pie
tų, taigi visi darbininkai bu
vo da dirbtuvėj ir kada pa
sigirdo sprogimas, persigan
do visi žmonės. Viscol Co.
dirbtuvėj dirba keliatas ir
lietuvių.

Iš Amerikos.

50.000 KNYGŲ

n

Revoliucijonieriai konfiska
vo $250,000,000 turto.
Pereitoj nedėlioj tūla moMeksikos revoliucijonie į teris ar mergina atnešė liePasakys Kokia Bodo Dali Pats Save Isigydyti Namie.
rių vadas, gen. Francisco i tuvių parapijos klebonijon
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gantų
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
Vilią, liepė konfiskuoti tri kūdikį ir paliko Atiduota jis
sveikam vyrų kaip aaugotąs nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivesti naudos
jų Meksikos kapitalistų vi į Chardon st. prieglaudą, ar
skaitidame tą knygą. Jeigu sergatė nuo Pilvą ligų, Negruomularima, užsikišima
sus turtus — bankas, kasyk neatsišauks kas jį atsiimti. Pereitoj nedėlioj po pietų
Žarnų, Kepenys, Skilvęo, Inkstų ar Pūsles ligų, Nnsilpneima Nervų, Pražudyta
Vyriškumų, NeprĮjemnų Sapnų,Tytiškų Nusupneimų, Užnuodijimą Kraują arba
las, didelius plotus žemės, Žmonės juokiasi, kad tai bu Bostone buvo D. L. K. Keis
Brantų, Škroftila ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperi,Užkrečiamų ligų arba
tūkstančius gyvulių ir kitus vo tėvui Tamošiui ”prezen- tučio draugijos prakalbos.
Natriai įgautu Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba kenčate nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų
daiktus, taip kad viskas pa tas” ant Kalėdų.
Žmonių prisrinko nepapras
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta inyga, pasakis jums kokių budu
daro $250,000,000. Visas tas Žmonės matė išeinant is tai daug. Kalbėjo Michelso
atrašų greitų nuolatini isigydymų, privatiškai ir paslapta,
te
[. > sava namie. Knyga ta
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaip
p ga'
galete būti sveiku. Knyga
turtas pereina i revoliucijo- klebonijos tūlą merginą ir nas, Neviackas ir Pruseika.
ta yra krautuvė žinios
p * ape
\ tokius dalikus
*’*
- - « būdą, katras kožnas vyras,
__ ~ jaunas ar senas, begotas
_
mos ir pasaka
privatišką
ar
nierų iždą.
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—
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—
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1
prisilaikiti.
Naudingas
ir
teisingas
patarimas,
ital-----biednas,
nevedęs
ar
vedęs,
sergantis
ar
sveikas,
tur
’
žinoti
ir
jųjų
prisilaikiti.
Naudingas
Ir
teisingas
patarimas,
Įtal
j
Prie
draugijos
prisirašė
ke

spėja, kad ji tą ”prezentą”
pintas
tuo
Dykai
gauto!
Knygoj
yra
neapiprekiuojamas.
Jeigu
kiti
gydytojei
neįstengi
sugranzinti
jums
sveikatą,
Vienas iš tų kapitalistų y- bus atnešus. Ji išrodė apie liolika naujų narių. Tar
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.
rą gen. Terrazas, kuris da 22 metų amžiaus, maždaug pais griežė Gedemino benas
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
1
bar slapstosi Suvienytose 5 pėdų ir 3 colių ūgio, švie iš So. Bostono. Ant proTa.
pareikalavimu
knygos
neprivalą
jua
į
jokio
skolą
ir
užmokieani.
Mf»
neaiuntam
jokių
vaistu
C.
O.
D.
su
uždėtu
mokesčiu
kaip
kili
Valstijose. Jis buvo turtin sių plaukų ir apskrito pilno gramo buvo ir Cambridnešlovingi gydytojei ir ūutitutaį data. Ta knyga yra siuntama su sžaaUstą pažtą prastai ir sipsistytaa kasnrti taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia
talpina.
giausias žmogus Meksikoj. veido, truputį rauplėta. Ap ge’iaus lietuvių Laisvės Cho
D*. JOS. USTER A CO., L 804. 208 N. Flttfc Ava.. Chicago, III.
g Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Jo žemė traukėsi 150 mylių sivilkus buvo ilgu juodu ži- ras, bet rašančiam šitą ži
Vardas ir pavarde......
.............. . ...................................—.......
nuo šiaurių i pietus ir 1200 ponu. Kūdikis, kuris yra a- nutę neteko jį išgirsti.
Adresas................ .
Steit—
mylių nuo vakarų į rytus. pie 11 dienų senumo, buvo
Paminėjimui
Kruvinojo
Ant to ploto ganėsi 700,000 suvyniotas užklodėj.
avių ir 300,000 arklių — ir Tą žinią išspausdino ir an Nedėldienio Liet. Soc. 60-ta
DARBO BIURAS
nutarė
surengti
šįmet
dide

'Tęs
visuomet samdome žmones
vis tai buvo gen. Terrazo sa glų dienraščiai.
Geriausi Lietuviški
Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
DYKAI! 2 LOTAI DYKAI!
les
prakalbas
S.
Bostone.
vastimi. Negana to, ant to
leži ūkelių.
FOTOGRAFISTAI.
Dėl Jus kaipo dovana Naujiems
žemės ploto randasi turtin L. S. S. 60 kuopa buvo pa Jei negaus geriausių kalbė Dabar reikalinga 100 darbininkų
EMPLOYMEN7
giausios Meksikoj kasyklos rengus pereitoj nedėlioj po tojų iš vietinių (nes jie tan UNITED STATĖS
Mus dirbtuvė yra įrengta
OFFICE
kiai
išvažiuoja
kitur
kalbė

sulig naujausios mados, ap
ir tūkstančiai ežerų, pilni pietų prakalbas. Kalbėjo
rūpinta naujausiais apara
žuvų. Jo palocius buvo pui- Bagočius ir Michelsonas. ti), tai kvies iš toliau.
tais. Padarom fotografijas
SI
kuopuikiausiai;
malevojam
kiausis visame pasaulije; jo žmonių buvo neperdaug, Tūla Miss Rae E. Bali, ku
naturališkomis farbomis; iš
- ------ - ------ .per-------------------pastatymas lėšavo $1,600- nes tuo pačiu laiku buvo ir ri neseniai atvažiavo čionai
mažų padidinam ir tt. Esant
reikalui einam į namus foto
Whžte
Star
Linija
per
Bostoną.
(
000.
kitose vietose prakalbos. 60- iš Clevelando, padavė poli
grafuoti.
Gen. Terrazas turi 12 vai ta kuopa rengė prakalbas cijai prašymą, kad duotų jai Pigios Kainos
J. Andrušis, Pr. Laurinaitis Co. !
Dideli Laivai
Gražus patarnavimas
kų, 7 sūnūs ir 5 dukteris, i po pietų todėl, kad vakare leidimą nešiotis revolverį. Ji
(Stanaičio galerija)
Laivai išplaukia reguliariškai iš
Vyriausis jo sūnūs, Louis neužkenkti 207-tos kuopos turinti smuiką vertės $3,000
453
Brodway,
So. Boston. Mass. j' j
Malonus Viengenčiai:
Bostono nuo Charlestown.
.(
Terrazas, dabar vra suimtas koncertui.
Ar
da
mokat randų kitam? Jei
Parsitrauk
giminiečius
ar
draugus
ir bijanti, kad neužpultų ant iš tėvynės per >Vhite Star Linijų.
gu taip, tai išrinkit 5 skaitlines
revoliucijonierių.
Dėl ateityj reikalingų platesnių
nuo $1 iki $10 ir įrašykit į tas
Koncertas L. S. S. 207 jos plėšikai. Jau kelis kar paaiškinimų
arba agentų adresų
klėtkutes, kad abelna suma pasi
Kun. Sshmidto byla.
tus
kesintasi
iš
jos
tą
smui

kuopos pereitoj nedėlioj lie
Bostone ir apielinkėse, kreipkimės:
darytų $15 — lygiai tokia pat'
suma kiek mokat randos. Atsiųs
Kun. Schmidto byla dar tuvių svetainėj pavyko gana ką pavogti.
Kompanijos ofisas. 84 Statė St.
kit teisingų išrišimų kuogreičiauGeo.
Bartaszius,
261
Broadway,
nesibaigia. Norima vis pri gerai. Programas buvo la Demokratai vagia. Prie
siai, o gausit nuo mus pilnus nu
So. Boston.
rodymus kaip tapti savininku 2
rodyti, kad jis yra nepilno bai margas. Žmonių prisi statymo viešojo knygyno Polish Industrial Assn, 37Cro»s st
piečių fabrikiniam mieste, neto
P.
BartkeviČia,
877
Cambridge
st.
proto. Kapitalistiški laik rinko į 500 ir visi užsilaikė, Charlestown’e pasirodė di
liese
nuo New Yorko, kur reika
East Cambridge
Užlaiko geriausį
laujam žmonių darbininkų ir preraščiai labai mažai apie tai kaip pridera civilizuotiems delis graftas. Medega nu J. Rottenberg, 115 Salėm st.
kėjų. Vienintelė proga tapt pil
Shapiro Co., 92 Salėm st.
Eliy, Vyną, Likierius ir
rašo. Mat, kunigėlis prieš žmonėms, tik keliatas baž pirkta kuoprasčiausia, o pi Nutilę
nu savininku visai dykai, bet tik
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj
kitokius gardžius gėrimus
iki Naujų Metų. Pilnų užtikrini
teismą...
nytinių gaivalų ant pabai nigai paimti iš miesto iždo
mų apturėsit ant savasties, ir išo taipgi ir geriausio taba
statysim Jums namų ant lengvų
Nicaraguoj vėl revoliucija. gos parodė, kad jie žmoniš už geriausią medegą. Eina
mėnesinių išmokėjimų. Prisiųsko
Cigarus.
kai
užsilaikvti
da
nemoka.
Pieų Amerikoj, NicaraIkmit aptiekoj Severos Lie- Y
tardymas.
kite išrišimų, o apturėsit paaiški
Meldžiame užeiti o visados rasite
nimus. Adresas:
(4)
> tuviškąji Kalendorių 1914 me- <F
gua republikoj, vėl kilo revo Pradėjus ”kun. Bimbai” sa
jBę
gražų
patarnavimą.
SALES MANAGER DEPT. A.
liucija. Pereitoj sąvaitėje kyti pamokslą, tie gaivalai Šiomis dienomis tapo are <> tams, arba parsitraukit stačiai aš
132 Nassau St., Room 309,
362 2nd st.,
a>
ties Esmaraldos miestu bu pradėjo bliauti nesavo bal štuotas vienos audinyčios < š nuo mus.
New York, N. Y.
vo mušis revoliucijonierių su. Na, o vienok tie sutvė perdėtinis John Bonner. Jį
su valdžios kariumene. Po rimai pyksta išgirdę, kad kaltina už vagystę. Jis par
8 valandų mūšio revoliucijo žmogus paeina nuo beždžio davinėjęs tavorus ir negrą
Užsišaldymas
nieriai paėmė viršų ir užė nės. O toks jų staugimas žinęs kompanijai pinigų.
kaip
tik
ir
parodo,
kad
jie
Užsistačius
$1,500
kaucijos
mė miestą. Revoliucijonieiš Lietuvos.
Laivakortės atpigo
ir Kosulys
riais vadovauja gen. Jorge da netoli nuėjo nuo keturko jį paliuosavo iki teismui.
ję
________
Martinez.
Ant laivų, kur viskas švaru, kur mandagiai apsieina, kur geras
Bostono
priemiestije
Užsišaldymas yra pradžia kosulio
valgis
yra duodamas tam tikrose valguvėse. patarnaujant veite11 žmonių gyveno vištiny„Marija Magdalietė,” ku Brookline, po No. 6 Claffin : arba uždegimo gerkles, todėl reik
riams ir kur keliaujanti miega atskiruose kambariuose po 2 arba
čioje.
4 kambaryje ir kur viskas yra puikiai pritaisyta.
ri taip plačiai jau pagarsė road, 15 gruodžio naktį ne- ; tuojau pradėti gydymą imant
•š
Pepanack’e, netoli Pater- jo, bus vaidinta antru kartu žinia iš ko pasidarė didelė i
CENTRAL MANUFACTURIN6 DISTRIGT BANKAS
son’o, N. J., vištų būdoj at 17 sausio, tame pat anglų ekspliozija. Namas beveik i
rasta U žmonių, tarp kurių teatre Dudley st. Opera'visas likos sugriautas. Su- i
1112 W. 35th St, CHICAGO, ILL.
į Severos
buvo ir 5 moterįs, 4 vyrai ir House. L. S. S. 60-ta kuopa žeisti 8 žmonės.
(Bankas protaujančių Lietuvių)
2 vaikai. Visi suimti. Bu tikisi šiuo kartu užganėdinti
PARSIDUODA LAIVAKORTES:
da buvo 5 pėdų pločio ir 20 ir tuos, kurie pereitą kartą L. S. S. 60 kuopos svetai j Balsamą
Nuo Antwerp ir Rottedam į New York 29.50.
pėdų ilgio.
negalėjo gauti vietos. Per nėje ateinančioj nedėlioj, 28
Nuo
„
,,
Bostoną..... 27.00.
Automobilius nukrito nuo statymas prasidės 8 valan d. gruodžio vakare atsibus Į Plaučiams
Iš Liepojaus (Libavos) į Bostoną........... 32.50.
įdomios diskusijos. Norin į (Severa’s Balsam for Lungs),
dą vakare.
tilto.
Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
tieji girdėti malonės atsilan
New York. — 21 gruodžio
> kuris yra rekomenduojamas kaiCentrai Parke nukrito nuo Viscol Co. dirbtuvėj, East kyti.
> po vaistas nuo kosulio ir užsišal- š
Cambridge,
pereitam
panetilto vienas automobilius.
; dymo, nuo uždegimo ir skausmo
VIENATINE LIETUVIŠKA
Viena moteris likos ant vie dėlije ekspliodavo skystis,
PRANEŠIMAS
> gerklės, užkimimo ir kitų plaučių
5 netvarkumų. Yra visiškai nevo- y
tos užmušta, kita sužeista. kuris nepraleidžia vandens.
S. BARACEVIČIUS,
Ekspliozija
buvo
taip
smar

Broadwav,
So.
Boston,
Mass.
258
j dingas ir visados pasekmingas
Užmušta moteris poetė.
Tel. 839-J So. Boston.
ki,
kad
vienas
žmogus,
MarKaina 25 ir 50 centų.
Praėjusioj nedėlioj New
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Lietuvių graborius S. Baracevičius
tin
Flanigan,
likos
užmuš

persikėlė nuo Gold str ant 258 BroadYorke likos užmušta gatveOfisas bus atdaras dienų ir
Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
kario plačiai žinoma ameri tas ant vietos, o du mirti way.
naktį. Meldžiu su visokiais reika
nai
sužeisti.
Užmuštasis
sulais
kreiptis
šiuo
adresu:
,
kiečių
poetė
Virginia
h ypatingai geros sekančios gyduolės:
Užkietėjimas
Vanghn, 81 metų senelė.
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
žuvo 37 skebai.
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
tulžiavimas, jaknų ir žarnų neVYRAI ir MOTERS! SKUBINKITĖS GAUT
Nuo
saulės
nudegimo 50 c." Bobro lašai $1.00, Nuo suirimo Nervų $1.00.
Newcastle, Colo. — Per
tvarkumai ir kiti panašas nereguVaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
liariškumai greitai nyksta, jeigu
eitoj sąvaitėj ”Vulcan” ka
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
sykloj, kurioj dirbo skebai,
Gydanti mostis duo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
atsitiko ekspliozija ir
37
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Severos
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
žmonės žuvo. Beveik visi
Gyduolės
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Visiems, kurie pirko arba mislina pirkti NAMĄ, FARMĄ, PLE
jie buvo amerikonai ir tur
Balsamas
Gyduolės
nuo
kosulio
ir sunkaus kvėpavimo $1.00
ČIU, BUDAVOTI NAMUS, PARANDAV0TI KAMBARIUS, TAISY
tingų tėvų vaikai. Dirbo jie TI
ir MALEVOTI NAMUS, daryti kokius nors DOKUMENTUS, PIRK
Gyduolės nuo vištakių (com’s) 15. 20 ir 25 c.
tenai ne duonos jieškodami, TI ANGLIS, ir visiems, kurie prisius savo draugų adresus, kurie nori
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Gyvasties
pirkti arba parduoti minėtus daiktus; visiems dabartiniams ir busian
bet norėdami sulaužyti dar tiems
Pročkos
nuo
nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
kostumeriams duodame Kalendorius dykai, kurie tik pasiskubins
Gumas
nuo
dantų
gėlimo
10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 o.
bininkų streiką. Tokių nė atsišaukti ypatiškai arba per laiškų į Agentūrų.
(Severa’s Balsam ct Lite)
Vi
sotie
kvepianti
muilai 10, 15 ir 25 c.
ra ko nė gailėtis.
imamas pasai nurodymų, išspau
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
PICUS NAMAI, PIRKIT DABAR
sdintų ant dėžučių, arba užklijuo
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
5.000 bedarbių.
nes šaltis, šventės, bedarbė ir skolos priverčia daugelį savininkų par
tų aut butelių. Jis sustiprina vi
ir kitokių ligų.
duoti
namus
visai
pigiai
todėl,
kad
jiems
reikia
pinigų
dabar.
Ir
jei

Seattle, Wash. — čia ran gu mislini pirkti namų, tai pirk tada, kada savininkas nori parduoti
sa organizmą ir sugrąžina žmogui
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint?
sveikatą.
dasi 5,000 bedarbių kurie ne
NAMUS PIGIAI.
Kaina 75 centai.
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
turi jau nė kur gyventi. Mie
6 šeimynoms, 22 kambariai, mū
3 šeim., 13 kam., medinis, sky
rinis
namas
prie
Bolton
st;
prekė
rium
budavotas
namas
prie
Bowen
sto vyriausybė nori paimti $3,800 ir $200 įmokėti.
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
st.; prekė $2,250.
tuščius namus tiems žmo
3 šeimynoms, 11 kam., gazas ir
Receptus sutaisau teisingai,
Aptiekose, arba tiesiog nuo
6 kambariais namas gerai aptai
nėms ir telegrafavo į Wash- 3 toiletai, prie Bowen st., $1,400 ir sytas,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
dėl parandavojimo arba par
įmokėti.
musu, prisiuntus kiek
ingtoną, ar nebūtų galima $150
3 šeim., 11 kam., su gazais ir Va davimo, prie Lovis st., netoli Lietu
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
kainuoja.
svetainės; prekė $700 ir $100
gauti tiems žmonėms 5,000 nia, prie I. st.; prekė $2,200 ir ant viškos
įmokėti.
išlygų.
prisiusime jums expresu.
užklodalų iš šalies gvardijos lengvų
9 kambariais namas prie Bolton
W.
F.
everą
o
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
3 šeim., 11 kam. su gazais, prie
st.; prekė $500 ir $100 įmokėti.
sandelio.
ceoar rapids. iowa
4 šeim., 11 kam., prie Bowen st.; Pleasant Place; prekė $1,300 ir $50
Nuodų siuntinėt nevalia.
įmokėti.
prekė $3,200.
šios visos gyduolės ir visokios ki
Springfield, Mass. — Tū Lithuanian Agency Antanas Ivaškevič Maragir, tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
las Joseph H. Ludwig likos
tur negauni nueik pas jį, jis turi.
Tai viena iš didžiausių aptieku.
patrauktas teisman už siun
315 BR0ADWAY,
S0. BOSTON, MASS.
S0. BOSTON, MASS.
•
Tel.:
So.
Boston
605.
K. ŠIDLAUSKAS
tinėjimą krasa heroino, ko
I
226 Broadway, So. Boston?
kaino ir morfino.
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