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Metas ' II.

Rusija pradėjo mušti teutonus atgal; mušis eina per tris šimtus mylių.
i
Pusantro milijono rusų vėl pradėjo veržties Galicijon. Jų sulaikymui pašauktas iš Balkanų feldmaršalas Mackensenas ir
į pastaty ta 1,500.000 austrų-vokiečių Vokietija svarsto taikos išlygas; jeigu Austrija su jomis sutiks, jos bus oficialiai pasiu) lytos sąjungininkams. Salonikoj sąjungininkai areštavo visus teutonų, bulgarų ir turkų ambasadorius; Graikija pakėlė prieš
tai protestą. Da vienas laivas paskandinta su žmonėmis.
/RUSAI VARO
sumušti. Paleistos durnos
LUPA
Graikija užprotestavo JUODKALNIEčIAI
Teutonai
rašo
taikos
pirmininkas
Rodzianko nu
AUSTRUS.
siuntė Anglijai ant naujų
TEUTONUS ATGAL. priesz sąjungininkus. Stačiai stebėties reikia,
išlygas.
metų šitokią telegramą:
i

kaip saujalė juodkalniečių
Sąjungininkai sako, taikos ”Šiandien jau antri Nauji
Musys eina per 300 mylių. Jie areštavo Salonikoj vo šauniai kovoja prieš dideles
Metai, kaip prasidėjo karė.
nebus, pakol nebus su
kiečių, austrų, bulgarų
ordas austrų. * JuodkalniePagalios pakilo uždanga.
Bet Britanija gali būt už
mušta Vokietija.
ir turkų pasiutinius.
čiai netik atsilaiko prieš au
kuri per pastaruosius mėne
tikrinta, kad Rusija gerai
Ženevos (Šveicarijoj) lai supranta, jog taika be są
sius dengė rusų judėjimo Francuzų generolas Sar- strų užpuolimus, bet da ir
kraščiui ”Tribune” iš Vien- jungininkų pergalės reikšti}
paslaptį Besarabijoj. Da roll liepė areštuoti Salonikoj patįs užpuola ir kartais taip
nos
pranešama, kad tenai galą civilizacijai Europoje.
austrus
sulupa,
kad
tiems
bar pasirodė, kad rusai ren- visus Vokietijos, Austrojau
laukiama
atvykstant i Britanija gali būti užtikrin
gėsi tenai prie didelio žy- Vengrijos, Turkijos ir Bul- prisieina bėgti. Dabar per
Vokietijos kancleriaus su : ta, kad kaip Anglijoj, taip
gio. f
' dienomis
’■
........................
Šiomis
milži- garijos
pasiuntinius ir pa tris dienas prieš naujus me
• Rusij
_
tus
austrai
smarkiai
bom

taikos
išlygomis kuriomis i ir
• visos srovės,
ir
niška rusų armija, suside- imti juos ant francuzų kavidurinės valstybes t. y. liberaiai jr konservativai,
danti mažų-mažiausia iš riško laivo kaipo karės be- bardavo juodkalniečių pozi
1,500,000 kareivių, pradėjo laisvius. Jų gi ambasadas cijas ties Sanjaku, bet po
Vokietija ir Austro-Vengri- a pasįryžusios vokiečius
ja, galėtų taikyties.
Šitos ;nmuxtj ”
užpuolimą per 300 mylių ir, užėmė sąjungininkų kariu- trijų dienų turėjo bėgti.
išlygos
daromos
Berlyne.
bumubL1varydama austrų-vokiečių menė,
Oficijaliam savo praneši
Paskui jos bus paduotos Au
spėkas atgal, vėl pradeda
7
* ” šitokį sauvališką me Juodkalnio valdžia sako:
Prieš
strijai
apgalvot. Kada Au
veržties rytų
Galicijon, žingsnį Graikijosi valdžia "Gruodžio 27 d. priešininkas
strija su Vokietija susitars, Išnaikinimas gyvulą
Veržiasi jie su tokia pat ga- pakėlė' protestą. Salonika smarkiai bombardavo musų
tuomet tos išlygos bus oficilybe, kaip pirmutinėmis ka> yra ant Graikijos žemės ir pozicijas prie Taros upės, į
Lietuvoje.
jaliai pasiųstos sąjugininres dienomis, kada austrų sąjungininkai areštuodami bet visai be pasekmių. Jis
kams.
armija Galicijoj buvo visiš- tenai svetimų šalių ambasa- taipgi energingai mus ata
Kiek jau girdėti, tai tos Rusijos laikraščiai rašo,
kai sutriuškinta.
dorius mindžioja Graikijos kavo netoli Liubovios, bet
išlygos busiančios maždaug kad Lietuvos
Sausio 2 iš Petrogrado teises.
buvo atremtas su dideliais
tokios pat, kaip sykį ”Kelei- kur viskas trig^^v^1 „
"pranešama, kad Bukovinoj PSąjungininkai
J _
_ sako, nuostoliais
__ _____ _______
_
gi
Baranes____
linkui.
vyje” buvo jau rašyta strai go, mėsa parsiar^.
(greta Galicijos), Čemovi- kad tokio žingsnio iš jų pu- Priešininką besivvdaini mu
1-,
psnyje ”Įdomųs Kaizerio kiai. Mėsa taip .
cų šiaurryčiuose rusai pa- '■ės “
*1
reikalavo
aplinkybės,
-------„ su kareiviai paėmė du soi
to,
kad
žmonės
bė^\
w
.įLriJ
Planai.” būtent:
ėmė jau augštumas, suėmė Teutonų ambasados Salom- džiu ir nuėjo net iki Moritos.
Belgija turi pasilikti vėl Lietuvos, palikę <^^0^77
\ 15 oficierių, 855 kareivių, koj buvo šnipinėjimo cent
”Musų pasisekimas, lai
savystovi valstybė, tik per savo triobas, gyvuliu, V 7-k
I paėmė 3 kulkasvaidžius ir ras, kas visuomet grasino
mėtas
23
gruodžio
ties
Lienekurį laiką turi mokėti da nuo rekvizicijos jų V/uvo
j 1 mortarą bomboms svaidyt. miestui pavojumi. Tą jau penacu. buvo daug didesnis,
D'eną ir nakti visose kariaujančiose šalise daromos Vokietijai kas metai tiek likę, išsivarė su savim. Bet
Karės žinovai Londone aiškiai parodę vokiečių or negu pirma buvo paskelbta. žmonių žudymu’ bombos. Paveikslas parodo Schneidekontribucijos, kiek iki šiol J gyvuliams kelionėj pavarmato šitame rusų ofensive laivių užpuolimas ant Salo Dabar pasirodė, kad vien tik
rio pink’n fabriką Francuzijoj.
kas metai buvo išleidžiama 1 gus ir nusilpnėjus, žmonės
labai daug svarbos. Mano nikos. Sąjungininkų laivy ties dešiniuoju musų sparnu
Belgijos kariumenės reika juos palikdavo pakelėj gy
ma, kad jei rusams pasisek nas uoste turėjo į užpuoli austrai paliko 500 lavonų,
MACKENSENAS
VĖL
ventojų globai. Tokių pa*
lams.
tų užimti Bukoviną, kuri kus šaudvt iš kanuolių ir bet išviso jų nuostoliai už Latviai įvedė vokiečius
PAŠAUKTAS
PRIEŠ
Prijungimo užkariautų mestų gyvulių tiek susirin
rubežiuojasi su Rumunija, sukėlė mieste didele paniką. muštais ir sužeistais siekė
RUSUS.
Francuzijos žemių nereika ko, kad užėjus šalčiams
tai visam Balkanų padėijme Užpuolusieji orlaiviai me per 2.000 kareiviu. Juodį
kilpas
į
Pagarsėjęs
vokiečių
kar

laujama, nes vokiečiai su nebuvo kur jų dėti, nė kuo
įvyktų permaina, nes Ru tė bombas į anglų pozicijas. kalnio karalius Mikalojus
Iš Petrogrado atėjo šito vedys Mackensenas, kuris pranta, kad kitaip francu šerti, todėl pradėta juos
munija tuomet jau tikrai Viena bomba buvo numesta nusiuntė savo kareiviams
andai sumušė rusų armiją zai niekados nesutiktų tai piauti. Tokių pamestų pas
kia žinia:
prisidėtų prie sąjungininkų. ir i graiku kariumenės sto- karštą pasveikinimą.
girių prižiūrėtojus gyvulių
Per Kalėdas vokiečiai ne Galicijoj, o pastaruoju laiku kyties.
Tūli kritikai Londone ma lwklą, kuri vokiečiams tur "Panedėlį austrų orlaiviai
buvo
nusiųstas
į
Balkanus,
Bubruisko miestas užpirkfB
Lenkija
(reikia
suprasti
no, kad šitas rusų žygis bu būt pasirodė sąjungininkų užpuolė Podgoricą ir nume toli Rygos iškėlė savo apka dabar vėl pašauktas atgal kartu ir Lietuvą. Rd.) turi dabar net 30,000 ir visus iš
suose didelę vėliavą su para
pozicija. Bomba užmušė i
siąs pradžia bendrai sąjun rieną
tė
kelioliką
bombų,
kurios
piemenį ir 4 avis.
šu: ”Ant naujų metų mes Galicijon prieš rusus. Apie būt atskirta nuo Rusijos ir plovė mėsai. Todėl mėsa ’
gininkų apgalvoto plano vyCppLnl
padarvta neprigulminga ka- esanti labai pigi. Tokiu bu___ tai praneša Petrogradas:
Francuzų orlaiviai, kurie užmušė du ju pačiu belais busime jau Rygoj.” L
kinimo. Šitas planas esąs išsivijo
\
"Pietvakarių
fronte
eina
viu.
”
ralvstė. kurią valdys Vokie du Lietuvos gyvuliai bus vi
jčią naktį būrys latvių, r“
užpuolikus, per ne-i
toks: Rusija iš vienos pusės,
didelis
mušys,
arba
atskiros
tijos paskirtas kunigaikštis. siškai išnaikinti.
rai mokančių vokiečių kal
kiti sąjungininkai iš kitos atsargumą taip-pat numetė SERBAI PASITRAUKĖ
to
mūšio
kovos.
Austro-voAtimtos iš Vokietijos ko- ”Novoje Vremia” rašo:
.v v .3/ už vokiečių
vumuvių po
MkZ“
— -J
n
•
•
bą, nuvyko
 • v*
bombą i graikų stobandys susitikti Balkanuose vieną
ir
išleidę
aueštvn
kekiečių
spėkos,
kuriomis
,
v
,
_
jalomios
turi būt sugrąžintos Dalį gyvulių varo būriais į
^
r
klą
ir
sužeidė
vieną
Grai

zicijų
ir
........
_
GEROJ TVARKOJ.
ir sulaužyti nusitęsusį pro kuos kareivį.
dovauja
pasauktas
is
Balkaj
a
j
a
tgal.
liatą des^nčių rokėtų, pra
tenai teutonų sąjungos nu-Į
Paryžius praneša, kad dėjo vokiškai šaukti: ”At nu feldmaršalas von Mac- , Rusijon skola Francuzijai rytus, bet daugumas jųjų
Tai
tokios
buvo
pasekmės
■
garkaulį. Jeigu tas planas
serbų generolo Stefanovi- gal, atgal, rusai užeina P ken«enas ir gen. Pflanzeris, sumoje .$3.600,000,000 turi žūsta iš bado. Tokiais pa- V
vokiečių
orlaivių
užpuolimo,
i
(
stipusiais gyvuliais yra nupasisektų, Turkija butų nuo
čiaus
armija pasitraukė Al- Tuo tarpu prisiartino šar apskaitoma į 1,500,000 ka- būt išmokėta Vokietijai.
O
tą
užpuolimą
užvedė
esąn•
rėti pabėgėlių nueitieji ke
teutonų pagalbos atkirsta. tieii Salonikoie teutonu bei ,baniion
kuogražiausioj vuotas rusų automobilius
. Šita teutonų armija
Beto da Vokietija norinti, liai. _ Pripečia plaukia šim
i
Konstantinopolį tuomet bu
tvarkoj. Ji turėjo lygiai ir pradėj‘o smarkiai šaudyt. priešinami rūmams nuo Pri- kad pakol mokesčiai nebus
tų galima paimti iš Bulga
peto upės iki Rumunijos ru- i išmokėti, Belgijoj turi pasi tai ir tūkstančiai tokių nu
Vokiečiai
tuomet
pradėjo
stipusių gyvulių, vanduo
rijos.
likti vokiečių kariumenė.
z,i ir areštavo tuos
ture,o traukties atgal linkui mena bežiaus.”
daug jų išmeta ant krašto.
Wolfo žinių agentūra, ku Vandeninių kelių valdžia
mų
savo
draugų,
bet
šie
iš
dorius.
Tečians
Graikijai
KAIZERIS PERKRIKŠTI
AUSTRAI SUMUŠTI PRIE
užprotestavus francuzai at- garams dykai nė vieno co iš užpakalio pasveikino juos JO BELGRADĄ SAVO ri paskelbė šitas žinias, turi suskubėti pašalinti nuo
STRIPOS.
I tvirtina, kad taip jaučia krantų tuos limpančių ligų
sinrašė ir. kain girdėt. areš- lio žemės. Iš medegos gi tokia karšta ugnimi iš kulVARDU.
bulgarams
neliko
nė
žiups

veik visa Vokietija.
kasvaidžių,
kad
vokiečiai
Atsigavusi rusų armija ir tuotus ambasadorius ketina nelio tabako. Serbai pasiė
Buvusi Serbijos sostinė Tečiaus sąjungininkai vi- lizdus. Pasakoja, jog ma
gerai aprūpinta amunicija jau paleisti, tečiaus su ta mė su savim viską. Dabar susimaišė ir nebežinojo, kas Bielgradas dabar vadinsis
žesnėms upės vietomis
čia darosi. Ir taip 3 vokie jau Wi1hemsburgu. Taip tą cai kitokią giesmę gieda. esančios užtvenktos nusti
iš Japonijos, Amerikos ir į’lvga. kad jie keliautų stašita serbu armija turi 64,000 čių kompanijos, kurios ke
Francuzu karės ministeris
Anglijos, pradėjo mušti au-(čiai namo.
miestą lienė perkrikštyt kai gen. Gallieni, prašydamas pusių gyvulių lavonais, ku
vyru.
Vadinas,
serbai
nete

strus ne juokais. Vėliausios Graikijoj tuo tarpu įveda- ko 16.000 kareiviu. Bet bul tino ant nauju metų būti zeris Wilhelmas.
rie užteršia orą toli aplin
parliamente leidimo pašauk kui
Rygoje, likosi bevoik visiš
žinios iš Petrogrado prane-, ma karės stovis,
puvėsių smarve, nėsa
garų nuostuoliai buvę 5 syk kai sunaikintos. Tik keli jų 18,000 ŽMONIŲ NETEKO ti 5 sausio 1917 metų naujo
ša. kad Galicijoj, prie Strididesni. Bulgarai nu pabėgo.
kus, nasakė, kad — ”Aš- anaiptol ne visus užkasa ar
j
VIENU MĖNFSIU.
pos upės rusai paėmė dvi li VOKIEČIŲ ORLAIVIAI tiek
ba sudegina, ir tokiuo budu
tarė tobaus serbų jau ne
London.— Anglijos nuos- tuoniolika mėnesių atgal nlinta visokios užkrečiamos
nijas austru apkasų, o taip
Dabar
latviai
užėmė
ap

VIRŠ SALONIKOS.
žmonėse traukvje Fran^”zi.iai norėjo taikos ligos.
gi prasimušė pro jų apsigy Pereitoj sąvaitėj virš be persekiot.
leistus vokiečių apkasus ir toliai
Šiandien jgi ji kuoenergišnimo drutvietes ties Rumu panikų uosto Salonikos, kurį
giedodami tautišką vokiečių gruodžio mėnesio pasiekia
]
a
į.
kiausia
nori karės ir tam
ATKIRTO
JUODKALNIEnijos rubežium ir nuviio dabar užima sąjungininkų
18.000; Angliią per tą
himną
”
Die
Wacht
am
tikini
panaudos
visus savo SERBIJOS PINIGYNAS
ka neteko 1001 oficierių ir
juos atgal iki Dniestro upės. kjriumenė. pasirodė vokie
ČIAMS MAISTĄ.
Rhein” laukė, pakol ateis 17,548 kareivių.
i šaltinius.” šitiems žodžiams
IŠVEŽTAS FRANCURusijoj caro kariumenė čių orlaiviai. Sąjunginin Austrai negalėdami nu
Į
parliamentas
pritarė
triuk

vokiečių
sustiprinimai.
Atė

ZIJON.
prasimušė sau kelią per ku laivvnas smarkiai į juos veikti mažutę Juodkalnio
1,000 000 SUŽEISTŲ
šmingu
delnu
plojimu.
Toję
vokiečių
sustiprinimai
ir
Stvro upę ir užėmė naujas šaudė, bet nepasiekė.
lians f^en. Gallieni išsireiškė. Iš Londono pranešama, jog
FRANCUZTJOJ.
apkasuose tautiška
pozicijas.
Francnziioj
dabar
stovi
kad šiandien Paryžiuje ka^ Serbijos valstvbės iždas, su- .
Vienna prisipažįsta, kad RUSAI UŽĖMĖ KAšANĄ. •Tau kelinta savaitė, kaip sav0 h,mn?- Pakaite latvius 500.000 lovų militariškuose prasitaria anie taiką, ta« sidedąs iš $3.600,000, išvež- |
rusai atakuoja su nerirdėtu
Londone gauta žinių, kad Anctriios submarinai ne- saviškiais ir pradėjo kartu l’gonbvčiuoce °u sužeistais, vra skaitomas prastu pilie- ta Paryžiun ir bus padėtas *
narsumu, bet sako, kad vi- Persijoj ru«ai užė^ė svarbu nrileidžia nė vieno laivo prie giedot, bet tuoiaus buvo iš- Ar^kaitnrnq
šiol cm.
tenai Franko-Serbų baniki šiol vis at- fiestą Kašaną ir eina linkui •Tųodkalnio ir Albanijos na- ''kinti kulka^vaidžių ugni- tuose
buvo
gvParitą
foinpn
npmano
taikon. Tai visas Serbijos tur
r ••sorn0ge
Tspahano.
"* oAo ono
jų
k^aščin — skandina visus, mi.
kvfK nąVol vokiečiai nebus tas.
.1
jty

hzj

t

v*

v*

\

pk.
rtf--1 -
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so iš Lietuvos pabėgo apie stijų valdžia viešai atsakė,
NAUJAS METAS.
700,000 žmonių.
kad visi šitie vokiečių kalti
Pabėgėlių padėjimas esąs nimai yra niekuo nepama
Ir vėl jau amžių masto rodyklė
‘oks baisus, kad nė plunks- tuoti. Tuomet vokiečiai
Žmogaus užbriežtą užbaigė ratų!
m aprašys, nė liežuvis ap- slapta pradėjo organizuoti
Vėl Amžinybės rankoje žirklės
čia
ginklų
fabrikuose
strei

Mus būvio knygoj iškirpo lapą!...
Kruviniausi metai žmonijos oet apart baisių gyvastie •>kvs. Tėvai nežino kur jų kus ir kitokias skerspaines
apie l,00<
udikįai,
kūdikiai
nežino
tėVėl
krumpliai rato rodyklę varo!
nuostolių iš abiejų pusių
istorijoj.
daryti, kad tik sąjunginin
žmoni, daugiausia ateivi®
ų.
Negana
to
visko,
rusai
Vėl
naują
lapą
krauju
mes
rašom,
Praėjusieji 1915 metai tu nieko nelaimėta.
kai negalėtų gauti iš Ame
tų tarpe keliatas ir lietuvi®
Vėl nuodų taurę ištroškę geriam,
Apie balandžio vidurį An aukdamiesi atgal degino rikos ginklų. Pasekmė to
rėtų būt užrašyti istorijoj
Rugsėjo 22 d. New Yorkįį
kaimus, miestelius, naikino
Vėl nežinvbės malonių prašom...
kaipo kruvinieji metai. Nes gliją aplankė vokiečių zepe ■•'vus ir viską, iš ko tik prie- buvo tokia, kad Z ustrijos
įgriuvo gatvė į tunelį, ku!
per ištisus metus nebuvo linai ir metė kelioliką bom ’minkui galėtų būti kokia ambasadorius Dumba likos
širdies
troškime!
sustok
beskrydęs,
7 žmonės likos užmušti ifi
dienelės, kad nesilietų žmo bų. Apie tą patį laiką vo nors nauda. Tokiu budu iš Suvienytų Valstijų išva
Leiskie
krūtinei
bent
atsikvėpti,
daug sužeista.
L
nių kraujas. Per ištisus me kiečių submarinai pradėjo Lietuva likosi beveik visiš rytas, keliatas privatinių
Gai
savo
geismo
vaisius
išvydęs,
Spalių
28
d.
PeabodyE
tus krikščioniškoji Europa pakraščių blokadą, kad tuo- kai išpustyta. Tik ten liko vokiečių suimta, o šiomis
Įstengsiu būvio prasmę aprėpti...
Mass., parapijinėj mokyklojlj
maudėsi žmonių kraujuose. mi atsilyginus Anglijai, ku sveikas miestelis bei kaimas, dienomis vėl išvaryta du
Ir gal suprasiu, jogei gyvatą
ri
pasiryžo
numarinti
Vo

kilo
gaisras, kuriame žuvo!
Vokietijos pasiuntiniai.
Žiūrint iš šalies, plaukai
kur vokiečiai greitai užėjo
Žudant pats save žeidžiu, terioju...
kietiją
badu,
neprileisdama
M
21 mergaitė.
H
šiaušiasi ant galvos ir šalti
ir rusai neturėjo laiko uzKada sulauksiu tą Naują Metą,
Vasario mėnesio pradžio
prie
jos
pakraščių
nė
vieno
šiurpuliai purtina kūną,
Lapkričio 6 d. Brooklyncji
degti.
Kurio taip laukiu ir tiek svajoju.
je Anglija nutarė numarinti j
su maistu.
kaip kardas ir ugnis naiki laivo
dirbtuvėj
sudegė 12 darbi-!
J. B. S.
Vokietiją badu ir todėl pa-1
Balandžio
pabaigoje
vo

Tolimesni
sąjungininkų
neninku.
a
na viską, ką civilizacija ir kiečiai pradėjo milžinišką
skelbė, kad visi laivai su
pasisekimai.
žmonių triūsas per kelis ofensivą Belgijoj ir su pa
maistuVokietijai busią kon laikėsi apie Vera Cruz. A- ir dėl to tik streikas neįvy- Lapkričio 29 Wilmingto-B
šimtmečius statė ir tvėrė. galba nuodijančių gazų nu Kada susivieniję vokiečiai fiskuojami. Už dviejų die pie vasaros vidurį Vilios ko.
ne, Dėl., Du Pont parak®
Tokių žudymo ir pustymo grūdo sąjungininkus iki Y- su austrais jau sutriuškino nų Vokietija paskelbė, kad žvaigždė urnai pradėjo ges Liepos mėnesyje Bayon- dirbtuvėje ištiko eksplioziO
metų pasaulis da nebuvo pro su baisiais nuostoliais rusus, paėmė visas stipres jei Anglija jai neleis parsi ti. Carranzos pusėj stojo nėj, N. J., sustreikavo Roc- ja, kuri sunaikino visą dirbs
matęs. Buvo tai toks smū abiem pusėm. Balandžio 31 nes tvirtoves, paėmė milijo traukti maisto, tai Vokietija gabus karvedžiai Obrega- kefellerio aliejaus dirbtu tuvę ir užmušė 31 žmogų. S
gis krikščionybei, nuo ku dieną rusai likos sumušti ną su viršum belaisvių ir uždės apie visą Angliją ir Ai nas ir Gonzalas. Pastarasis vių darbininkai. Kaip ki
rio sutrupėjo visi jos idea prie Šiaulių ir bėgdami už atėmė jiems veik visą sun riją blokadą ir jos submari išmušė Vilios šalininką gen. tur, taip ir čia iš Rockefelkesnę artileriją, kada vokie nai skandins tenai visus lai Zapatą iš Meksikos sosti lerio pusės buvo panaudota
lai, sutyžo visi jos obalsiai. degė visą miestą.
čių rankos Rusijoje pasida vus, kurie vežš ką-nors An nės, o Obreganas persekiojo ginklo spėka, kad numalši Skaitytoju Pastabos.
Tvirtinimas, kad krikščio
nybė veda žmones prie vie Rusijos armijos katastrofa. rė jau liuosos ir galėjo būt glijai arba iš Anglijos. Dėl Vilios kariumenę kitur. Vė nus sukilusius prieš kapita
nybės, brolybės ir meilės vi-; Gegužės mėnesyje vokie- panaudotos kitur, tuomet šitų priemonių Amerika il liaus Gonzalas iš Meksikos lą alkanus žmones. Du strei”Kova už būvį.”
J
w
•
•
•
pradėjo
veikti
sąjunginin

siškai nustojo vertės ir pa- ^įaj surinko geriausias savo
gai protestavo prieš Angli miesto buvo išvarytas. Per kieriai buvo nušauti, apie Pastaruoju laiku kuni®
saulis turės pasiskirti kito-,spėkas ir nusiuntė jas su kai vakaruose. Ilgai sėdėję ją ir grasino Vokietijai, kad tuos sumišimus Amerikos 20 sužeista. Tečiaus po są- organuose pasirodė protesi
ki idealą;‘dora turės rem- Aidžiausia galybe kanuolių ir nieko neveikę francuzai už kiekvieną paskandintą kapitalistų interesams Me vaitės kruvinos kovos dar tai prieš "Kataliką,” po kul
pagalios didelį Amerikos laivą arba jos pi ksikoje pasidarė toks pavo bininkams pridėta daugiau riais pasirašo bent po tuziJ
ties jau ne krikščionybės, austrams į pagalbą, kuriuos pradėjo
bet žmoniškumo
ir lygybės misai baigė jau varyt per ofensivą šampanijoj. Tai lietį reikės sunkiai atsakyti. jus,
......
.......
kad Suvienytų Valstijų algos ir streikas pasibaigė. ną kunigų. Protestų tikslas,
.
jausmo pamatais.
Karpatus. Iki gegužės vi buvo kruviniausis žygis, ko
valdžia nusiuntė kelis kari Rugsėjo mėnesyje jauna — tai parodyt savo parapi-J
Jau nuo pat pradžios pe durio jie padarė stebėtiną ki tik jie buvp kada nors
Bet nežiūrint tų protestų, škus
.
laivus Į Vera Cruzą, sis Rockefelleris nuvyko į jonams "svarbų dalyką:”—!
reitų metų buvo aišku, kad permainą. Rusai iš Karpa bandę, norėdami prasimušti anglai tuojaus suėmė Ame bet vaitot jų neprisiėjo.
Colorado ir priėjęs su švel ”Ka-kas” nėra kataliku, beq
kova bus ant žut-but. Aiš tų likos išmušti, Przemys- per vokiečių eiles. Po trijų rikos garlaivį "WilhelmiGalų-gale 19 spalių 9 A- niu liežuviu prie angliaka tik biznierium (mat katali-;
ku buvo, kad teutonų pla lis atimtas, rusų armija Ga sąvaičių nepaliaujamo bom na," kuris ėjo Vokietijon su
ištikrujų manė, kad
nas sutriuškinti sąjunginin licijoj sudaužyta ir išspirta bardavimo vokiečių pozici kviečiais. Gegužės 1 d. vo merikos republikos, su Su sių padarė taip, kad ilgi kai
om Valstijom prieša ir aštrus ginčai tarp jo kom ”Ka-kas” leidžiamas vien
kus smarkiu ir umu smugiu vėl ten, kur ji buvo rugsėjo jų, 25 rugsėjo francuzai iš kiečių submarinas paskan- vienyt
'
panijos ir darbininkų buvo tik katalikybės platinimui)j
nenusisekė. Praslinko šeši mėnesyjje. Rusiją ištiko di lipo iš apkasų ir nuėjo ata dino
amerikiečių
laivą kyje, pripažino Carranzos pabaigti. Jis Įkalbėjo jiems, Kunigai net nori, kad "Ka-i
Meksikoj už legališmėnesiai nuo karės pra džiausia katastrofa. Vien komis ant visos vokiečių li- "Gulflied," kuris vežė ang- valdžią
,
Kad greičiau nuslopi- kad unija jiems visai nerei kas" vadintųsi "Bizniem
Tiesa, jie paėmė apie lams aliejų. Gegužės 7 d.
džios, o teutonai vis dar bu tik nelaisvėn per tą mėnesį ni j
Bet]
paskandino dideli nūs revoliucijinį judėjimą, kalinga ir darbininkai su rium." Tas teisybė.
vokiečių nelaisvėn ir vokiečiai
vo apsupti trijų didelių tau Galicijoj buvo paimta 268.v. • .
1 . "Lusi-- I!O
----\r f
man
rodosi,
kad
ir
kunigų
^uv^en-vt^ Valstijų valdžia tuo sutiko. Padaryta sutar
giau kaip 100 jų kanuo- pasazienni garlaivi
tų, kuriu spėkos buvo vis 860 rusų kareivių ir 863 ofiorganai turėtų būti užvar-į
. Bet daugiau jie beveik tania,” su kuriuo žuvo arti uždraudė' siųsti Meksikos tis, kad dabartinė alga ir dinti:
da nepažeistos ir ūpas ne- cieriai. Gen. Mackensen
"Biznieriai-Mulkinto8
valandų
darbo
diena
turi
Kadangi
nupuolęs.
Rusai Įsiveržę ypatoj dabar išėjo ant sd
ieko ir nelaimėjo, o nuos 1.200 žmonių.
____ __________
o. .revoliucijonienarns ginklų pasilikti iki 1 sausio 1918 jai," nes jie taipgi leidžiami
Galicijon
ir Bukovinon—
sun- nos naujas vokiečių didyjpr toliai buvo baisus. Kaip vo "Lusi tania” plaukė po Su- ir amunicijos. Carranza gi
------ „ .........................
vien tik sudrutinimui kuni
kiek jam metų.
kiai spaudė austrus ir pra- ris, iygus Hindenburgui.r kiečiai tvirtina, šita perga vienytų Valstijų vėliava ir £ah £autl
gų
biznio ir mulkinimui paJ
Liepos mėnesyje pradėjo
Toku budu revodėjo veržties jau per Karpa
Paskutinėmis gegužės lė francuzams lėšavo apie su ja žuvo apie 100 šios šarapijonų.
u
tus i Vengrija.
Austrijos dienomis prie sąjungininkų 80.000 žmonių. Tas parodė, lies piliečių, tai Suvienytų hucijomenai, kurie eina streikuoti ginklų ir amuni
P.
E.
Trukaal
kad norint vokiečius iš už Valstijų visuomenė ir spau-I Pri^s Carranza, turės bu. cijos fabrikų darbininkai.
armija Įsiveržusi Serbijon prisidėjo Italija.
*
*
*
<1
Streikas prasidėjo Remingkariautų jų vietų išmušti, da neišpasakytai ant vokie- aPgaleti.
likos visiškai sumušta. Du
Vakarų karės fronte bu reikėtų paaukauti tiek žmo
tono fabrikoj Bridgeporte Vienas Pittstono parap®
syk austrai buvo Serbijon
čių itužo. šovinistiški lai
Įstatymdavystė.
vo
stebėtinai
tyku,
taip
ty

ir netrukus išsiplėtojo po jonas man gyrėsi, kad so®
Įsiveržę ir kiekvieną syki
nių. kiek sąjungininkai ne kraščiai stačiai šaukė karės.
Kongresas
užgyrė
bilių,
ku,
taip
tyku,
kad
net
pa

visą Ameriką.
Darbinin jalistų laikraščių tuoj neb®
juos patiko tas pats likimas.
gali.
Valdm taipgi rūsčiai pasi- reikalasujantij
padidinimo
saulis
pradėio
stebėties,
ko
kai veik visur laimėjo, nes šią, nes jų vietą užimdH
Kituose karės frontuose
‘
Negana to, teutonams pa statė. Santikiai tarp Vokie- kariško Suvienytų
‘
tenai
vokiečiai
ir
sąjungi

Valstijų
kompanijos turėjo labai Švento Juozo organas B
taipgi nekaip
teutonams
sisekė patraukti savo pusėn tijos ir Suvienytų Valstijų!fAlabamot iegisla- daug karės užsakymų.
ninkai
sulindę
į
apkasus
kunigų "Draugas," kuriB
’^ipsi. Vokiečiai neteko
riėmė biliu panaiki.
Bulgarija ir pradėjo lauž- ikos tam nemoti, kad vals- {
’
laukia.
Iki
vidurio
birželio
į garinės savo Afrikos ir
Anglijoj liepos mėnesyje tenai esą labai uoliai platM
ties per Balkanus, norėda biMamas , ,
svaiginančius
gėrinė
viena
pusė
nepadarė
žin

svaiginancius
.
.
.
’
inanti
k/<2?onai apiperė juos Azijoj.
kad . neprieitu mug; Taip-pat So. Caroli- buvo sustreikavę beveik vi narni saliunuose.
mi, matomai, duoti turkams
gsnio
pirmyn.
Tuo
tarpu
Na, mislinu sau, kokie
' Teutonai tik stipriai laikė
pagalbą, kad sąjungininkai prie karės, rezignavo iš na, Arkansas, Iowa, Idaho si angliakasiai. Kariškam
vokiečiai
su
austrais
maišė
siprašant
laikraščiai, tokiB
visas žemes, kokios buvo Į | rusus su žeme. Iš Rusijos kartais nepaimtų Konstan urėdo.
Anglijos laivynui ir ginklų
ir
Utah.
Bet
Utah
guberjų rankas patekusios. Jų ei
Sąjungininkai Galų-gale Vokietija pri- j natorius Spry vėliau prohi- fabrikom grasino didelis pa vietoj jie ir platinami. M
pusės pasigrdo net protes tinopolio.
lės drūčiai laikėsi Lenkijoj, tas.
vojus netekti anglies, to
jos sąjungininkai tikėiosi, kad Graikija išeis žadėjo daugiau laivų su bicijos bilių atmetė,
Lietuvoj.
Flandrijoj
ir niekokad
valdžia buvo labai perKlerikalai vis šaukia, kfl|
neveikia. Sudemora- prieš Bulgarija, bet Graiki žmonėmis neskandinti ir už- į WestVirginijos, Tennessee, dėl
Francuzijoi. Taigi buvo ai
sigandus.
Tečiaus
po
ke

rusų armija negalė ja nesutiko. Teutonai su tikrino, kad amerikiečių gy- New Yorko, New Jersey, lių konferencijų tarp val socijalistai bedieviai.
šku kaip diena, kad ir teu ilizuota
atsispirti prieš sukoncen bulgarais užėmė Serbija ir vastis ant jūrių bus apsau- Pennsylvanijos, Massachu- džios, anglies savininkų ir va socijalistas valparai®|
tonų spėkos buvo da neoa- jo
truotas teutonų spėkas nė atidarė sau kelią i Turkija, gota.
isetts. Arkansas ir Iowa le- angliakasių unijos atstovų tis parduoda kryžius, ir fl|
muštos ir kad tolimesnė ka prie
tokius, ką naktį šviedKj
O puolus Lvo- kur dabar organizuoja spė Bet tuoiaus po to užtikri- gisląturos buvo nutariusios
rė da neišvengtina. Tečiaus vui, Lvovo.
ginčas
buvo
užbaigtas
22
Tokio
''stebuklo” nė vieiB||
vyriausiuoju teutonų kas Egiptui imti. Anglija nimo, 19 d. rugpiučio vokie- j pavesti visuomenei nubalsausio mėnesyje didelių
liepos
ir
angliakasiai
vėl
klerikalas kunigas nepa^K
.Jie persi^andus iau atšaukė čių submarinas paskandino suoti, ar duot moterims ^balmainų da nebuvo, Un^oj; ^jo
sugrįžo darban. Tolimesni rys.
nuo Dardanelių 100.000 sa "Arabiką,” kita pasažierini
__ ~__L_į Isavimo teises, ar ne. Tris streikai ir lokautai likos už
^■1
ir Lietuvoj mūšiai visiškai nišką rata. __
vo kareivių ir pradėio reng- aiic.iu
norėdami
suim

įcu
v
i
su
kuriuo
valstijos
—
Mass.,
N.
Y.
ir
anglu
garlaivn.
i
sustojo. Vakaruose frandrausti įstatymais.
Musų tautiškos kataliBE]
visa didžiąją rusu armiją ties prie apginimo Egipto. žuvo keliata-s ir amerikiečių. Ę,aatmetė šitą klausimą
cuzai su anglais bandė nra- ti
Lenkijoj. Bet tas jiems ne Dabar teutonai turi savo Ir vėl tarp Suvienytų Vals- didele balsu didžiuma. At Nelaimės ant sausžemio ir bes donininkai šaukia,
silaužti per vokiečių eiles, pasisekė;
kun. Mockus negeras ku^S
rusų armija pa rankose veik visą Belgiją, riju ir Vokietiios užvirė metė jį ir New Jersey valsvandens.
bet nepasisekė.
gas,
nes .jisai parduoda vMi
bėgo. Vokiečiai paėmė vi- turtingiausi ruožą Francu- karšti diplomatiški vaidai. tija. , _ , .
, ...
Sausio
13
d.
Italijoj,
Avė:
Pereitos žiemos imtynės, sas drūčiausias tvirtoves, ziios. visa Lenkiją. Lietuva, Jau rodėsi, kad diplomatiški
North Dakotos legislatu- zzano apygardoj, perėtais nius, kurių visai nėra. fl||
'ra
priėmė bilių. panaikinan metais ištiko baisus žemės ( kodėl musų prabščiai pKI
Vasario mėnuo grynai mi-1 a™e } aršayą, o 6 rugpiučio dali Latvijos ir visą Serbi santikiai tarp tų dviejų
duoda dievus, kurių tai®||
va^tvbių sutruks. Bet po- tį mirties bausmę.
litarisku žvilgsniu Llabai
___ užėmė jau ir pačią Varšavą. ja.
i drebėjimas, per kuri žuvo juk nėra?
Puolus Varšuvai, rusai
daug žadėjo teutonams.
valiai dalykai vėl sušvelnė
Darbininkų judėjimas. 130,000 žmonių Įr sunaikinta ■
Vokiečiai išvijo rusus iš pasitraukė antron apsigyni Karė ir Suvienytos Valsti jo.
Pereiti metai jau iš pat .daugiau kaip $100,000,000,
jos.
Prūsų Lietuvos ir nusivarę mo linijon, kur iš naujo su
vertės turtu. Didelis apskri Vienas vyras iš ScheneJl
pradžios
buvo
pakrikštyti
Naminė
karė
Meksikoj.
Nors Suvienytos Valstijos
juos Į Augustavo miškus sitvarkę ketino vokiečius
tis vidurinėj Italijoj, Į rytus tady praneša per laikrašlL
kad jis nenorįs, ka|/
nradėjo tenai juos gaudyt. i sulaikyt. Bet einant vokie yra neutralė valstvbė. te Meksikoj taipgi ištisus darbininkų krauju. Roose- nuo Romos, likos visiškai čius,
!
velto
miestelyje.
N.
J.,
apį
čiams
pirmyn
vis
toliau,
ru

kiekvienas
jo žingsnis butų L
čiaus šios šalies valdžia turė pereitus metus liejosi krau
Po kelių dienų smarkaus
išpustytas, kaimai ir miestai
ginkluoti
dirbtuvės
sargai
■
mūšio 10-toji rusų, armija, sai nelaukė jau nė pakol jie jo nesyki susidurti su gana jas. Ta šalis da syki paro užpuolė susirinkusius ant i sulyginti su žeme. Jei ne aprašinėjamas laikraščiuo-1
kuri buvo Įsiveržus Į Prusus prisiartins, bet traukėsi iš opia problema, kokios nuo dė, kad ji da nepribrendus stoties streikuojančius dar karė, visas pasaulis butų to- ;se. Turbut tie žingsniai ne-l
labai gražus!...
T
tarp Mozurijos ežerų, likos tolo. Tokiu budu vokiečiai lat iš šitos karės kila. Visų demokratiškam valdymuisi.
sujudintas,
bininkus ir pradėjo į juos kia
,
, katastrofa
.
. .
♦ ♦ *
ii
beveik visiškai sunaikinta: beveik be mūšio paėmė to pirmiausia Anglija pradėjo Nuo Porfirio Diazo da ne šaudyt.
Vienas
darbininkas
karės
baisenybes
100.000 rusų buvo paimta kias stiprias tvirtoves, kain stabdvti Suvienytų Valstijų buvo žmogaus, kurs butų
kad kitų šalių
Vienas italas man sakė!
užmuštas, o daug su- užtemdė,
”
nelaisvėn, tų tarpe 11 gene Lietuvos Brastas, Baltstogė, prekybos laivus, vežančius galėjęs suvaldyt arba sutai- likos
kad
italai labai dideli paB
žeista. Tai atsitiko 19 sau- j žmonės nedaug ir atidos i
rolų. o 30,000 užmušta bei Gardinas ir kitos. Šitas fak Europon prekes. Washing- kvt kariaujančias Meksikoj
triotai. Jo du broliai čia!
tai atkreipė.
sužeista: be to da vokiečiai ■. tas parodo, kaip buvo sude- tonas pakėlė prieš tai prote frakcijas. Kadangi Suvie šio.
Vasario 10 d. smarkus že gimę ir augę, o išvažiavo!
Balandžio 16 d. Chicagoj
paėmė 150 kanuolių ir 160. moralizuota rusų kariume- stą ir Anglija prižadėjo už nytų Valstijų kapitalistai
mės drebėjimas ir baisi au kariaut su austrais. Aš p? j|
kiekvieną klaidą atsilygin turi Meksikoj daug kapita sustreikavo 1,600 dailvdžių dra užliejo Samoa salas.
kulkasvaidžių.
j nė.
mislinau sau: kvailių
Apie vasario vidurį vokieKaune rusai bandė dar
J ~ ti. Paskui vokiečiai padarė lo, kuris per tokius sumiši prie namų statvmo. Tas Aoie liepos vidurį Kyliuo suomet bus!
*
❖
čiai pradėjo eiti pirmyn vi laikvties, bet ant galo ir iš Suvienytoms Valstijoms 20 mus, suprantama, negali ne streikas suparaližavo visą l se ištiko ootvinis. per kurį
peržengime šti jiems jokio pelno, tai pe namų statymo industriją ir
su frontu nuo Nemuno iki tenai pabėgo. Rugpiučio 9 apkaltinimų
New Yorko "Globė”
Vislos. Vakaruose buvo vis vokiečiai užėmė ir Vilnių— tarptautiniu įstatymų. Jie reitam birželio mėnesyje tęsėsi iki 10 liepos. Susitai žuvo 80,000 žmonių.
da ramu.
Lietuvos sostinę. Bėgdami daugiausia kaltino Ameriką Washingtono valdžia nu kyta abiem pusėm po trupu Rugpiučio 3 d. nuo dide manuoja, kad kapitalizi
Birželio 14 lio lietaus patvino Erie, Pa., pats sau duobę kasa: ”Cs
Su kovo mėnesiu atėjo ne iš Lietuvos rusai varė pirm už tai. kad ji gamina ir siun siuntė kariaujančių frakci ti nusileidus.
tikėta ir Įdomi permaina. savęs ir gyventojus. Kiti ir čia sąjungninkams ginklus jų vadams pasargą, kad jei Chicagoj sustreikavo 14,000 miestelis ir žuvo 25 žmonės. tam laikraščiui atsako, 1
mes iškilmingai jį palai
Karės scena netikėtai persi patįs bėgo, bijodami užei ir kitokius karės dalykus, gu jie tuojaus tarp savęs karų darbininkų, reikalau Rugpiučios 16 d. pietinis sime.
Šiur, da ir akm
dami
daugiau
algos.
Susto

kėlė i Dardanelius.
Kovo nančiu vokiečių, nes buvo ko neutralė valstybė netu nesusitaikvs, tai Suvienytos
uragnas aplankė Texas val užversim,
kad daugiau į
22 rusai paėmė Przemysli. prisiskaitę iš tokių atžaga- rinti teisės daryti, o tuo la Valstijos bus priverstos įsi jo visas judėjimas, bet po stiją ir siautė nėr dvi dieni.
Žuvo arti 200 žmonių ir ke atsikeltų.
Tai buvo didžiausis sąjungi reiviškų laikraščių, kaip ku- biau, kad kita kariaujanti kišti. Bet nežiūrint tų gra dviejų dienų susitaikyta.
Burdingorį
nioni leidžiami ”Šaltinis,” pusė, būtent Vokietija ir sinimų, Vilią su Carranza
ninku laimėjimas.
Apie 20 liepos New Yor- lių milijonų vertės turto.
Balandžio mėnesyje fran "Viltis” ir kiti/ kad vokie Austro-Vengrija, tokios pa nesiliovė revoliucijos kėlę ke nutarė streikuot 60,000 Rugsėjo 29 panašus uraga
Darbininkai maitin
cuzai padarė drąsų užpuoli čiai yra labai baisus žmo ramos iš Amerikos negau viens prieš kitą. Vilios ka- rubsiuvių. Persigandę darb nas Mississippi klonije už
aprėdo
visą pasaulį, o
na
ar
bent
neturi
progos
ja
riumenė
buvo
užėmus
Mekmušė
apie
300
žmonių.
mą ant vokiečių pozicijų nės. nekatalikai ir t.t. Kaip
daviai pakėlė darbininkams
apdriskę
ir nedavalgę.
Kovo 2 d. ekspliozija Leytarp Meuse ir Moselle upių, dabar apskaitoma, tai išvi- pasinaudoti. Suvienytų Vai- sikos sostinę, o Carranza algas iki 12—15 nuošimčių
/
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CLEVELAND, OHIO
tūla sahunkyperi. Bet
lDEI.PIIIa
N0RW001), MASS.
ir
c
‘
a,
kad
vieni
pradėjo
la

Kokiems tikslams leidžiama
judėti
Gabrius Yurgelevičia nu
-tikiu, kiti
vintis
žudyme
kos melagystės ir
Santaika.
”
teistas.
pradėjo Perdaug ; amunicijos
du kariauja. DelGabrius Yurgelev 1C1US gabenti į saliunky jerio skleGali būt, kad da nedauge
gi tokia karė nėra lygi ir
kuris liepos mėn. 26 d., 1915 pa. tai šis turbut bij odama- liui lietuviu žinoma, kad čio
ik nroto žmogus turi
11x14 V
metais nušovė savo žmoną, sis ekspliozijos, taipgi liepė nai pas mumis pradėjo eiti uamscių
usileisti priešais protiškus
g;
sn
ikišiol buvo laikomas kalėji išsikraustyti. ri^
Taip vvčiai naujas laikraštis užvardin- ypatų. Pradėjo» gcUia
tsib
gonius, nes tokiem.- nėra
me belaukiant teismo. Da manė, bet saliunkyperis vi ! tas "Santaika.”
Iš tokio kiai darbuoties. 1/1 cit
I atpuskams,” nuėjau bažnv skaitoma už nuodėmę arba
■talnni i
bar teismas įvyko ir kalti sai ką kitą sako, būtent, vžu-do nematęs to laikrašt- »’adus dabar Philadeipnij
‘ čion, Supi antama, kad n prasižengimą ir žmogžudyninkas visam amžiui likosi kad vyčiai jam visas bonkas paiaikio gali manyti, kad je talentingam muzikos mo bedarbį be įžangos nelei- stė, nes silpnaprotis nežino,
pasmerktas kalėjiman.
ir bačkutes skiepe ištuština j leidžiamas lietuvių švieti- kytojui, p. St. Šimkui, jauniPrie durų sargai (ko kaip ką jis daro.
mas
su
energija
ir
geriau

!
mui
ir
santaikos
tarp
jų
palektoriai) provojasi už įžan Bet jeigu laikraštis gar
Iš teismo posėdžių ir by ’r visai nepaiso, kad tai sve
siu
upu
sukruto
darban.
!
laikymui.
Bet
kas
paėmė
tima
savastis.
gą su einančiais, o kun. iš sinasi. jog jis gyvuoja iš vi
los nagrinėjimo, kame man
Pagirtina,
kad
galų-gale
ir
tą
šlamštą
į
rankas,
galėjo
Lovvellio prie altoriaus šau- suomenės ir tarnauja dėl
prisiėjo būti perkalbėtoju- Gruodžio 22 d. vyčiai vėl
CHICAGO, ILL.
"karvės! jaučiai!”... visuomenės, tai tokiame
mi, pasirodo, kad prasižen užėmė pirmesnę savo pozi tuoj persitikrinti, kad tu Philadelphijos jaunuomenė u-.?'
pradeda
atbusti.
C*
Nauja organizacija.
rinys
jo
yra
bjauriausiu
iš

_
‘
a
'
r3
žmonės
visi atkreipia gal klausime negalima nepagėlis buvo pasirengęs nužu ciją (italų bažnyčią); džiau
nemaža
jaunuomenės,
bet
y
as
juokimu
antgalvio
prasmės.
vas link durų, manydami itėmvti klaidos tokio laikraGruodžio 21 d. Aušros sve dyt netik savo žmoną, bet giasi, kad dabar galės matainėje, įvyko pirmutinis su da keliatą kitų ypatų, te nievrus daryti, taipgi mo Apart žemiausių šmęižtų ikišiol sunku buvo kas-nors gal koks farmerys ir ištik- čio, kuris talpina melagin
sirinkimas, sušauktas L. S. čiaus pačiam susižeidus ir kinasi kaip neiti į prakalbas, socijalistams, apart bjau dailės ar kultūros žvilgsitiu rujy atvarė bažnyčion kar- gas korespondencijas, ken
S. VIII rajono organizavi žmoną nušovus tragedijoje nebūti ant burdo ten, kur riausio melo ir ardymo vi veikti nesant žmonių, kurie vių ir jaučių, bet to nemato, kiančias garbei žmogaus ir
mui Lietuvių Jaunuomenės apie kitas ypatas užsimir nėra šventųjų stabų ir Ro sų pažangesnių draugijų, tą jaunuomenę vestų prie tik tarpduryje stovinčius tokiam neduotų vietos dėl
tame laikraštpalaikyje nie gražesnės ateities, prie pra kolektorius.
Socijalistų Lygos. Į susirin šęs. Į keturias dienas li- mos milicininkų.
pasiteisinimo, o jeigu tokis
ko kito ir nerasi. Banditiz kilnesnio darbavimosi. Pa- Aišku, į ką paverstas tas rastųsi kaltu, tai šmeižikas
kimą atsilankė pusėtinas gonbutyje jam žaizdą apgy
būrelis vaikinų, ir keliatas dė ir tuoj iš ligonbučio per Rods, nors daug turime mas ir chuliganvstė taip ir sidėkojant minėtam p. St. "Dievo namas” -bažnyčio. arba apšmeižtasis tada tu
Nashuetis. rėtų būt pagal kaltę viešai
merginų. Į komitetą orga gabeno jį kalėjiman, kur bu vargo, nors nėra čia klebo metasi į akis iš kiekvieno Šimkui ir L. M. S. korpora
cijai,
kuri
suteikia
vietą
tame
laikraštyje
tilpstančio
nijos
gaspadinės,
kuri
mus
nizavimui minėtos lygos bu vo visų užmirštas iki teis
pabaustas.
jaunuomenės lavinimui, tai
vo išrinkta šios vpatos: Va- mui, nieks jo nesistengė gel pamokytų kareiviško ama straipsnelio.
ir atsirado minėtoji draugi
No. 50 "Keleivio” patėmisilauckas, A. Karalius ir bėt, net apgynėją pati val to, bet visgi su Dievo pagelKas
mums
rašo
”
?
Ir kas tą laikraštį leidžia ja "Daina," kuri smarkiai
jau
antrą panašią korespon
Cheponis.
džia turėjo duot, net ir liu ba praktikuodami ant savo ir veda? Ogi vienas buvęs auga.
denciją iš Lewiston, Me.
Vasiliauckas
paaiškino, dininkų, kurie šiaip ar taip kailio išmoksime mušt be socijalistas, kuriam tarp so- Sausio 6 d. toji draugija Philadelphia, Pa.— Anta- ■ Kažin-ką tokie korespon
kokiuo tikslu šaukiamas šis prasižengėlio naudai norė dievius.
cijalistų nebuvo vietos, vy šiaurinėj miesto dalyj Rich- nas St. 25 d. gruodžio suma dentai bando atsiekti raši
Jaunas
Vytis.
tų
liudyti,
visame
Norvvoosusirinkimas, kad naujai orčių 16-tos rotos generolas, mond stato scenoje veikalą nė pačiai duot prezentą, bet nėdami melagingas kores
neatsirado.
Patsai
pra

de
ganizuojoma
organizacija
Halaburda, zakristijonas J. "Amerika Pirtyj,” beto dai_ ta pradėjo šaukt kaimynų pondencijas? Jeigu kores
sižengėlis
dabar
labai
ap

v c- Pagalbos. Subėgo daug žin- pondentai neturi arba ne
pasiskiria sau uždavinį ne
BUENOS AIRES,
G. ir keli špitolninkai. To nuos moteriškas vxivx«choras, vv-!
gailestauja
savo
pasiutusį
leisti musų jaunimui pralei
kie žmonės geriems tiks rų choras ir mišrus choras.
ARGENTINA.
moka rašinėti iš savo mies
labai įsipyko tie naktiniai to nieko daugiau kaip tik
sti jaunystės dienas bloguo žingsnį. Anot jo paties liudi
lams
laikraščio
neleis
—
tai
Visus
veda
gerb.
komp.
St..
t ,
koncertai pas St—čius, to- melagystes ir kartais gana
se susirinkimuose, kuriuose jimo, tai jis pats norėjęs nu Pirmi takai jau praskinti. aišku, ir dėlto chuliganvstė Šimkus.
žada dalyvauti
sižudyti,
tik
jo
žmona
paga

Pastaraisiais metais, rei ir šmeižimai, tai tų leidė taipgi pagarsėjusi solistė dėl pradėjo malšinti karžv- riebius šmeižtus, kenkian
igauna blogus papročius ir
vusi
jam
už
rankos
ir
revol

kia
pasakyti, kad čianykš- jų ir vedėjų devyzas.
tampa nenaudingais visuo
p-lė M. Karužiutė. Koncer gišką Antanuką, bet tasai čius garbei artimo, kuris
veris
iššovęs,
pataikydamas
čiai musų broliai lietuviai
menės nariais.
tas įvyks Lietuvių Muzikos pradėjo dovanot prezentus nėra nekuom prasižengęs,
Ar
negeriau
butų
tos
kulipka
ją.
Kad
liudininkų
kas tik po ranka pasisuko. {vien tik kartais tokia ypata
A. Karalius ilgesnėj savo nebuvo, tai apginėjui E. H. visgi pažengė didelį žingsni "Santaikos" redaktorių pa svetainėj.
Išvaikęs
žioplius, Įdūkęs An nepatinka korespondentui,
pirmyn.
Nežiūrint,
kad
kalboje taipgi nurodė žlu-‘Z Į Bugles’ui ir pasisekė perLinkėtina kuopuikiausių
siųsti
į
vakarinę
mokyklą
tanukas
da praeinanti gat na, ir rėžia atsitūpęs už sla
girną lietuvių jaunuomenė I tikrint teisėjus, kad nusi tarpe musų nėra mokslin rašybos pasimokinti, kad pasisekimų tuose gražiuose
nės dėlei jos neužsiintere-: kaltėlis nemanė ką-nors ki čių, darbuojamės kaip gali bent su "Saule” galėtų kon ir naudinguose jaunuome ve visai nežinanti kas daro pyvardžio. Laikraštis, bū
si, pribėgęs taip rėžė, kad damas už kelių šimtų my
savimo draugijiniu gyveni tą apart savęs nužudyti. Tos me švietimo srityje. Kuo kuruoti, negu leisti purvin nės pasiryžimuose.
mu. Apibriežė L. S. J. Ly tai aplinkybės ir Yurgelevi- ne visuose Amerikos lietu ai žmones ir organizacijas
Drižų Juliukė. tas kraujais apsiliejęs krito lių, negali staiga patėmyti,
ant žemės ir per 15 minutų kame yra dalykas, ir talpi
vių,
ypač
pirmeiviu,
laikraš

gos tikslą, kaip tai auklėti, čiui bausmę sušvelnino, nes
bei
pirmeiviškus laikraš
nerodė
gyvybės ženklo. Mu na. Žmonės skaito ir mano,
čiuose
matosi
iš
čionai
ko

W. LYNN, MASS.
lavinti jaunuomenę kultūri ažuot mirtin likosi nuteis
čius.
Juk
toks
čiungumo
šeika tuo tarpu spruko, o kad tai yra teisybė. Deltoškai klesiniame susiprati tas visam amžiui kalėjiman. respondencijos. Tie prane kramtytoias ne daugiau už
Socijalistų darbai.
žmonės subėgo prie kritu gi lietuviškos laikraštijos
šimai
visgi
neša
naudą,
vie

me, kad galėtų įgyti gerus Jis pats bandė visą tragedi
Gruodžio
12,
L.
N.
Kliuatrejojančią
avį
išmano,
o
papročius. Trečias kalbėjo jos priežastį suversti ant nus pamokina doresnio gy imasi už plunksnos, kuomet bas buvo surengęs prakal sio. Pašaukta ambulansą ir regis, turėtų būti privalu
vaikiną nugabeno ligonbukatina prie
venimo, kitus
l Gubavičia, "Naujienų” jau savo žmonos, aiškindamas, gerų darbų
bas. Kalbėjo J. B. Smelsto- tin. Dėlei jo silpnumo ne mas ant tokių Koresponden
ir
gatvės
šlaviko
vietai
dar
kitus
vernimo Skyriaus redaktorius; kad jinai perdaug buvusi
rius apie naudingumą or galima buvo išklaust apie jo cijų, kuriose telpa šmeižtai
^eidumas skai- kasžin ar būt tinkamas.
nurodinėjo, kodėl jaunuo liuosa. kad buvo jam neišti čia pats
arba išsitarimai kenkianti
ganizacijų ir kodėl kiekvie
menės mažai interesuojasi kima ir t.p., bet visus tokius tvti laikraščius ir sykiu pa Clevelandiečiai labai kan nas darbininkas turi orga pavardę.
garbei arba profesijai ypa
susirinkimų svarba, ir ko besiteisinančio argumentus lengva pratinties prie švie trus, kad tokiems chuliga nizuotis. Antroje temoje Visgi narsus Antanukas tų, atkreipti atidą ir į vietą
kiais keliais L. S.J. Lyga tu teisėjas sumušė. Nors Yur- timosi.
nams leidžia burnoti ir ar kalbėtojas aiškino apie šių prisidarė sau "trobelio."
slapyvardžio dėti vardą ko
A. G. J. respondento, idant apšmeiž
rėtų jaunuomenę vesti prie gelevičius pasakojo, jog Atsižvelgus nors porą dyti darbą, plėtoti neapy dienų šeimyną, vartodamas
tikslo. Pasibaigus prakal pats norėjo nusižudyti, bet metų atgal, čia lietuvius kantą ir rengti juodašim humorą.
Collinsville, 111.— Darbai tasis žinotų, su kuom turi
".pogromus,” nes Gaila, kad kalbėtojui rei čionai prastai eina. Iš ki reikalą, ir kad nereikėtų
boms sutverta pirma kuopa kad dabar tiesos kardas už slėgė tamsus debesiai tam- tiškus
Liet. Socijalistų Jaunuome I kibo ant jo galvos, jis rau svbės ir prietarų, kas su chuliganizmas tik prie to ir kėjo skubinties išvažiuoti tur atvykusiam darbas sun vaidvties su laikraščiu.
nės Lygos, išrinkta valdyba, dodamas, kaip kūdikis, mel prantama, ir žmonių visą priveda.
Paveizdan, koresponden
kitan miestan, nes publika ku gauti. Dirbama po 2- 3
kad darbą pradėjus. L.S.S. dė apgynėjo, kad gelbėtų jį gyvenimą paverčia i gyvuli
Tadas. taip noriai klausėsi, kad ro dienas sąvaitėje, o oragyve tas rašo, kad aš buvęs LeVIII rajono išrinktasis ko nuo mirties bausmės. Ad šką egzistenciją.
Šiandien
dos nieks nebūtų iš svetai nimas brangus. Darbinin vvistone, šaukęs parapijos
mitetas organizuos visose vokatas, ypačiai būdamas su džiaugsmu jau reikia pa
nės išėjęs, kad ir da keliatą kai perkasi sau darbo vie komitetus ir prašęs, kad tie
CLEVELAND,
OHIO.
miesto dalyse L. S. J. Lygos dideliu priešininku mirties sakyti. kad ir buenosairievalandų butų kalbėjęs.
tas. Atsirado net agentų, mane priimtų už kleboną.
Nepavyko.
kuopas.
čių
lietuviu
gyvenimo
pa

bausmės, smerkė ja YurgePrie kliubo prisirašė ke kurie pradėjo pardavinėti Tai kam tokia durna mela
Gruodžio 19 d. Tėv. My liatas naujų narių.
Dramatiškas ratelis sku levičiaus byloje ir tokiuo dangė šiek-tiek prasiblai"mainierių popieras,” tai gystė korespondento? Juk
binai rengiasi išleisti naują budu iškovojo kaltininkui vius ir saulutės spinduliai lėtojų Dr-stės 20-ta kuo Gruodžio 19 vietinis Liet. vra paliudijimus, kad dar ji gana kenkia mano ypatai.
veikalą, keturių veiksmų gyvastį, nes pats kaltinin pradeda persiplėšti per sto pa turėjo parengus prakal Šelpimo Fondo komitetas bą kasyklose pilnai pažįsta. profesijai ir garbei. Mažu
bas. Kalbėtojas buvo P. J. buvo surengęs koncertą dėl Dabar valdžia turi darbo, korespondentas nepatėmijo
dramą "Kryžius,” parašytą kas galiausiai teisme 14 d. rus prietarų ukus.
jy
Br. Vargšo, esančio dar li- gruodžio apreiškė ’T am Šių pereitų metų trauky Purvis, iš Bered, Ohio. Kal nukentėjusių nuo karės. kad tuos pardavikus sura to, kad aš Lewistone nema
gonbutyj.
guiltv in secon degree.” ir je draugija "Diegas" buvo bėjo dviejose temose: ”Pa- Kaip iš dvasiško, taip ir dus. Kvaili darbininkai, ku čiau nei kokio parapijos ko
P. čereška. su džiaugsmu priėmė baus surengus 4 vakarus, taipgi saulio didvyrių tauta” ir iš medžiagiškos pusės kon rie pirkosi tokius paliudiji miteto, nei su vienu nekal
išganymas." certas nusisekė puikiai.
me: amžina kalėiima.
Po buvo lietuviu piknikas ant "Kur musų
mus, prakišo savo pinigus. bėjau apie parapijos ar ba
Pirmoje
temoje,
išėmus
ne

teismo išgabeno ji i Charles- La Plata unės kranto, kas
Jurgis Bendiks žnyčios reikalus; netik su
LAVVRENCE, MASS.
Šis koncertas bus vienas
kokiu ten parapijos komite
town, Mass.. kalėjimą, ku daugiau lietuvius suarti kurtuos sakinius, prakalba iš puikiausių. Publikos bu
Margumynai.
išėjo
vidutiniškai.
Bet
ant

ris tur likt jam amžina pa no. supažindino.
Dės Moines, Iowa.— 19 d. tu, kurio ir šiandieną neži
ru atveju; ’Kur musų išga vo pilna svetainė, stačių. Gruodžio pasimirė M. Rėže nau, bet nebuvo tokios kal
"Dėdė atvažiavo" ir "Ne stoge.
spaudos darbą,
norėjai Duonos, graužk ply Y urgelevičius yra dar Nenaisant didelio nedar nymas" — daug daugiau pa Apmokėjus
svetainę ir "Laisvės Choro” lis. Velionis paėjo iš Kauno bos nei tarpe mano širdingų
tas” sulošė LSS. 64 kp. ant jaunas. 25 metų vyras. Su bo, koks čia viešpatavo, sirodė nesąmonių. Darbi kelionės
lėšas, liko 30 dole gub., Panevėžio pa v., Ažuši- draugų, su kuriais aš turė
daugiau nrasišvietę musų ninkams neidomu kur Kris
rą dieną Kalėdų.
Dar turiu
savo nušauta žmona išgyve brcriiai veikė kultūros dar tus gimė, kur augo, ką veikė riu su centais, kas pasiųsta lių kaimo. Prigulėjo prie jau reikalus.
priminti,
kad
ir
paties ko
Lietuvių Ukėsų Pašelpinės
Lošimas pavyko, lošėjai no 11 mėnesių.
L.Š.F. kasieriui.
bą kaip galėjo ir mokėjo. Ir ir t.t.
respondento nepažįstu ir
savo roles atliko labai pui Kalbant apie io pažiūras, iau pirmi takai praskinti,
Tai vis socijalistų darbai, Draugystės; Draugystė ir nekalbėjau, o jeigu bučiau
Civilizacijos laiku jau tas kuriais publika negali atsi palaidojo su paroda ir baž
kiai. "Liaudies Choras" su jis yra labai tikinčiu žmo dabar drąsiau galima žengt
kalbėjęs, tai kad tokis ko
nytinėmis ceremonijomis.
nėra
svarbu darbininkų kle- gėrėt.
dainavo porą dainelių, va- gumi ; daugiausiai šaukda toliaus.
respondentas butų ir di- tft
dovaujant Aug. Jankauc- i vosi nrie Dievo, keliatą kar Girdėjau, kad ateinan sai, išskyrus gal klierikus.
Beje reik ištarti ačiū L. Velionis paliko moterį su džiausiu mano priešu, vie- ■ J F
kui.
tų atliko kalėiime išpažinti; tiems metams lankvs mus
Toliaus pradėjo liesti ir U. Kliubui, kuris davė sve 17 m. duktere. Kezelis 55 nok pats žmoniškumas ne
Publikos buvo labai daug taipgi pasirodė dideliu soci- šie laikraščiai: "Keleivis” 2 darbininkų pusę, ypač socia tainę tik už pusę kainos. m. amžiaus. Dukterų Dėdė. būtų pavėlinęs tokias mela
vietinių ir svečių iš aplin ialistų priešu, nes ir žmoną egz.; "Laisvės” 2 egz.; "V. listus, priėio ir prie Kiaulėno Varde nuo karės nukentėju
gystes rašinėti į laikraštį,
kinių miestų. Kuopa tikisi kaltino, kam toji norėjusi Liet.", "Lietuvos.” "Ameri su Montvidu, kad Kiaulėnas sių kaip aktoriaiams, taip ir
nes aš tokių dalykų nei
darbuoties su socijalistais. kos Lietuvio." "Darb. Bal su Montvidu, buk buvę tikri atsilankiusiems nuo savęs Kun. Delianio atsiliepimas. prieš vieną žmogų Levvistoturėti nemaža pelno.
K. M. Armonas. so,” "Tėvynės,” "Pasaulio” socialistai ir kun. Žebri nu tariu širdingą ačiū.
Nesenai vienas sportasAtviras laiškas Guodotinam ne nekalbėjau.
Mikas.
ir
"Kataliko
”
regis
po
vieną
žudę
jie
kaipo
tos
sriovės
su žydukais
tan. » mergaitė
„
___
___
Polemizuoties su korės,
Rėdytojui "Keleivio.”
1
g kiai lankydavo žaliuosius MELROSE PARK, ILL. egzempliorį. Tuos laikraš žmonės. Bet greit nusigan
f
ipondentu
ant toliaus ir ant
NASHUA, N. H.
čius išrašo draugija "Die dęs savo melo, susigriebė ir
♦ ^rūmelius, na dabar ir susiTamista!
Aš buvau pa to paties klausimo atsisa
Romos milicijos vargai.
gas” ir "Savišalpos Susivie prieš publiką pasiteisinda Iš darbininkų judėjimo.
. javo ji mažučiuką.
Bet
rašęs atsakymą ant mela
nijimas
Lietuvių Argentino mas apreiškė jogei jis (Pu£ Įvykus čia darbininkų gingos korespondencijos iš kau.
Pereitų metų vasario mė
rnamytė,
girdi, nepriėmė
V. Delianis.
į "žyduko,” tai atidavė prie nesi Kemėšis suorganizavo je." Tas labai pagirtina. vis) tai prasitarė per klaidą streikui, kuris da ir po šiai Worcester, Mass., tilpusios
Episcopos Presbyteros.
čia Romos milicijos skyrių, Reikėtų da pasitarti apie ir Kiaulėnas su Montvidu dienai tęsėsi, nęs nei viena, Tamistų laikraščio 24 nu
glaudos naman.
knygyno įkūrimą ir knygų nebuvo joki socialistai, o tik nei kita pusė nenusileidžia, meryje. Bet Tamistos dėl Nuo Redakcijos.— Kun.
./
L.M.P.S. 8 kuopa rengia t. y. "Vyčių” 22-rą kuopą. parsitraukimą.
S. S. L. A.
ištvirkėliai ir laukiama streiko laimėjimo, kokių ten priežasčių netalpi Delianis išmetinėja "Kelei
prakalbas.
Kalbėsianti M. Kadangi čia nėra klebonijos svetainėje randasi puiki šė paprasti
žmogžudžiai.
Tatai pubiika gi kompanijos atstovai irgi note ir sugrąžinote atgal. vio" redakcijai, kad nepatal
Račiutė-Herman, 23 sausio. nei bažnyčios, kur galima pa. reikalinga tik kad joje garsiu delnų plojimu
patvir šneka, kad streikas bus jų Jeigu tą butų padaręs pino jo pasiteisinimo dėlei
butų daryti planai kaip ata
P. Antanas Šmička "V. kuoti "bedievius,” tai nelai butų daugiau geresnių kny- tino. Ir tokiu budu socija išlaimėtas. Nežinia kokiuo "Draugas” arba "Darbinin Worcesterio korespondenci
L." 50 numeryje verkia, kad minga musų kariumenė la gy.
listai apšmeižt nepasisekė. tikslu laikraščiai paskelbia, kas,” visai nebūtų„ stebė jos. Tas pasiteisinimas ne
socijalistai geria alų.
Gal bai prastai, prasčiau ir už Taigi, draugai, į darbą! !Galutinai buvo rinkimas au kad audinyčių savininkai tina, nes viršminėti laikra tilpo dėlto, kad pats kores
tas A Š. nematė to baliaus, cariškąją armiją suorgani Savo pasidarbavimų vaisių kų nukentėjusiems nuo ka nusprendė pakelti mokestį ščiai, jų rėdytojai ir kores pondentas tuomet klaidą
k apie kurį kalba, nes jisai bu- zuota ir disciplinos visai ne iau matome, bet toli gražu rės žmonėms. Iš viso aukų 75,000 darbininkų, Tas mo- pondentai vien ant mela atitaisė, o ko koresponden
' vo Haverhill, Mass. Jis sa- pažįsta. Kaip kas išmano, da to neužtenka. Darbuoki- surinkta
$25,86, iš kurių $24. testies pakėlimas paliesiąs gysčių gyvuoja ir laiko sau tas neatšaukė, to nė kuni
■
► ,pnavo ir rsavo
sapną
parašė
86,
nukentėjusiems,
o $1,00 į daugelį Naujos Anglijos už garbę būti viešais mela gas Delianis neužginčijo sa
taip
save
gano.
Bandė
pamės toliaus. kad tas liūdnas *
— autonomijos
fondą
paskirta.
Tai reiškia, kad p. j darvti manievras Italų baž- musų gyvenimas liktų skais- 1
miestų darbininkų-audėjų, giais, arba, tiesiog sakant, vo pasiteisinime. Tas pasi
’A.’
ni muša, patsai rė-. nyčioje, bet iš tų pozicijų tesniu. malonesniu mums
Pinigai bus perduoti L. Š. neišskiriant ir Nashuos. Ar yra silpnapročiai, nes jeigu teisinimas ir buvo su tokiu
_ Irnusų vvčiai likosi išmušti, patiems.
:fondui..
tik čia ne provokacija, kad protiškų spėkų neturi per- paaiškinimu kun. Delianiui
Mažoji Varguolė, tai pasidarė sau poziciją
Draugas iš Argentinos.
nepatinkamas sugrąžintas.
S . Šilkaspami'’ suardžius Nashuos audėjų galėti
Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracini neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigu apgarsini
mus netikėti ir pinigu nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
iš negudriu žmonių pinigų vi
liojimas.
"Keleivio” Administracija.

■
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KELEIVIS

gavau tilygramą, kad va
žiuočiau tenai kamandavot
lietuvišką vaiską prieš be
dievius. Tik klausyk, su ko
kiais titulais jie man rašo: (

priešingu abazu: kapitalų ir ant savo sprando valstiečiai
medžiagos savininkus ir ir miestų proletarai, kurie
darbo parsamdytojus—pro sudaro visuomenės didžiu
letarus. Musų laikais kova mą. Iš čia susidaro sąlygos,
vedama tik už prašalinimą kurios taipgi verčia valsty
iš tarpo tų dviejų abazų bę stverties karės.
Materbury, Conn.( šioji pasibaisėtinoji kariš-[ kuomet ant ekonominio pa- trečiojo luomo, t. y. elemen
Bet karė skaudžiausį
"Trenksminga argu stro- koji audra, supusta kapitali- Į grindo atsirado pirmieji sa- to, palaiaknčio šiandieninę smūgį užduoda pačiai bur
šna tilygrama garsiam vy- zmo plėtimosi sąlygų, pri- vistoviai pirkliai ir kuomet; valstybę, dėlei ko ir sta žuazijai. Ir taip, kada bur
čių generolui ir pusėtinam verčia daugelį žmonių pasi- kapitalizmo idėjai išsyk ne- toma jis už pavyzdį tė- žuazija kapitalą palaiko, ka
vaiauno muštro žinovui, žvelgti į visa tai, kąj žmo- drąsiai,
paskui
kaskart vynainiškos doros — "Hic pitalas ją pačią naikina.
Maikio tėvui!
gus savo protu sutvėrė, įs- smarkiau ir tvirčiau pradė- Bourgeoisie, hic ProletaAr buržuazija atsigriebs
teigė
dėl savo laimės, ir ką jo belst į feodalio surėdymo riat.”
"Mes, Vaterburio vyčiai,
Berods, politiško ir sustiprės po šios pasauli
šiuo kreipiamės prie jūsų vėl savo kovoje už būvį pa- duris. Amatui pasirodė pa- sios ekonomijos profesoriai nės karės,— tai klausimas,
vaiaunos miklybės, kad at- dukęs naikina. Akyvaizdo- vojus ir to dėlei pradėta stengiasi dar tą vidurini kuris leidžia greičiau per
važiuotumei pas mus, ba je to jieškoma atsakymo ginties įstatymdavystės ir luomą sustiprinti priskai- matyti buržuazijos kritimą,
mes turėjom strošną nepa klausimui, kuo yra tat žmo organizacijos priemonėmis; tant prie jo valdininkus ir negu atgijimą.
įvykdinta įstatymai amatų geriau pasiturinčius darbi
sisekimą. Ant Vaterburio gus?
aprubežiuota ninkus, kaip ve: bendrovių Pinigas likosi visų idealu
langų senai iau buvo išdėti Žmogus yra tuo. kuo jis mokiniams,
aplikatai, kad čionai atsilan- yra. . O jis yra padaru tos mokinių skaitlius, kokį mei i direktorius, inžinierius, te ir tas idealas privedė prie
kvs du kalbėtojai, vienas iš sferos, kurioje gyvena ir steris gali samdyti, nuskir chnikus, meisterius, įvairius pasibaisėtinos katastrofos.
Karė nuplėšė tam idealui
So. Bostono, o kitas iš Bru- steigia—tveria. Tik augš- ta kiekybė žalios medžiagos, profesijonalus,
aktorius, priduotą dirbtiną puikumą
klvno. Sužinoję iš 'Drau tesniame laipsnyje yra jis kokią amatninkas gali su ' profesorius ir t.p. Nors čia
išdirbystei. paminėtų kategorijų darbi ir gražybę ir atskleidė jį
go’ gazietos, kad abudu jie da tuomi, ką jis veikia. Pla vartoti savo
bedieviai ir lietuviško vais- ti pašaukimo srovė praple Tuo budu pagaminta vieno ninkai ir turi didesnes pa mąstančiam pasauliui pil
dos sąlygos profesinių są jamas negu paprastas pro noj pasibaisėtinoj nuogybėj.
ko neorieteliai. nutarėm čia jo pažiūros regratį.
juos išprosvt. Ir štai 19 de- Amatninkas, gaminantis jungų nariams, bet ekono letaras, tečiaus vis viena jų Šioji karė sunaikina visus
kabrio atvažiavo tas, ką iš padarą nuo pradžios iki už minės sunkenybės dėlei ne būrio ekonominės sąlygos buržuazijos obalsius ir ide
sąjungoms nriklauso nuo kapitalo, to alus.
So. Bostono, ir laikė savo baigai, apgalvojantis kiek priklausančių
konkurencijos dėl kaip nesistengtų minimi Iš viso to išvedimas gali
pamokslą. Ir kad žinotum, vieną smulkmeną, kad at amatninkų
tas, kad šiandien joks
musu vaiską išvadino žrirb- skiras daigto daleles galima tuo pačiu laiku augo ir sun politiškosios
ekonomijos būti
ką-nors
veikiantis
asmu«
liamušiais ir da kitokiais butų suvienyti krūvon ir kėjo.
profesoriai raminti baimės
neknmolitentiškais ir nelen- kad tos dalelės veiktų joms Tečiaus išradus naujas apimtą buržuaziją, jinai vis savo individualėmis spėko
gališkais vardais. Mes jau skiriamas pareigas, — yra priemones perdirbti žaliąją viena mato savo neišvengti- mis nieko pagaminti negali;
jo produktas yra vaisiumi
buvom sustoję ir norėjom individualistu ir jo produk medžiagą į reikalingus pa ną puolimą.
visu darbininkų triūso. Pa
pradėt jį prosyt. bet kadan cija yra vaisiumi indiridua- darinius nupuolė ir amato
Šių dienų darbininkas ne saulinei industrijai sunaikigi mu«ų rotnas komendijan- lio triūso.
reikšmė ir pats amatas. turi vilties iš savo darbo al- nūs amatą, atimta nuo atski (
tas T. Alūnas tebėra da
Panaudojimas mokslo pra
......... (vos
..... tik
_
Dailės ir pramonijos mu- monėje ir produkcijoje, kaip eros susikrauti kapitalą, kad ro žmogaus proga savo triū
jaunas vaikinas
surininku
tokių su susitverti sau neprigultrečią karvės amžių baigia), z|^se _^sa^ėst>’ti~ daigtai ve: būdų išmatavimo sunku liktiesi
darbo
Įrankių,
kurie
jam
lei mingą buri. Individualizmai
apsako mums daugelio pra mo, ilgumo, šilumos, storu
— Tegul bus pagarbin skels man ąžuoline lazda tai neturi gana drąsumo ir leistų..............
stų
statvti
kompeticiją
ka
 nėra pagrindo.
gadynių žmonių nuoper kaktą, tai mislinau, kad negalėjom išprosvt. Po pra tikius ir pažiūras daug ryš mo ir kitų prekio ypatybių pitalistiškiems karteliams—
tas!...
— O, sveikas-gyvas, tėve! perkūnas trenkė, žaibai iš kalbų mes. senesni feltfebe- kiau ir tikriau negu sto patiekė ištobulintą mašiną, trustams.
Dėl išdirbystės Kapitalui besikoncentrutliai,
sustojom
po
komanda
o amatninką pavertė tik pa nerviršiaus periiodiškai Įvy- jant kaskart mažesnio žmo
Sveikinu su naujais metais. akių taip ir pasipylė. Ir ma
riausi
tomai
rašytos
žmo

— Ačiū, vaike, už pasvei no šoblė nulėkė po velniais, ir norėiom patįs jį išprosvt, nių istorijos. Jeigu atvdžiai prastu mašinos patarnauto kstantie pramoniniai kriziai nių skaičiaus rankose, vidu
kinimą, ba aš dabar labai ir aš pats Į purvyną par l bet kadangi buvo daug sto apžvelgsime primityvius ba ju. Ačiū visam tam išsidir sunaikina jam visa tai, ką rinis luomas dideliais šuo
rų ir plikų tautiečių, tai ne
bo tikslinga produkcijos sis iis susitaupino darbo metu. liais proletarizuojasi. Bur
griuvau.
nesveikas.
žnytinius
rykus
romaniško
atsivoži jom. Bet dabar an
prasidėjo ir sulyg už- Vidurinė klesa—buržuazija, žuazija, gindama savo egzis
— Tas jau matyt iš tavo — Cha, cha, cha!...
styliaus ir neišdailintas de tema,
trą
janvariaus
iš
Brooklvno
briežto plano priežasčių ir palaikydama kapitalistišką tenciją neturi kitokio kelio,
akių, tėve. Turbut per Ka — Tu, vaike, nesijuok!
ginto molio bei granito sto- pasekmių
atvažiuos
kitas,
toks
kalbė

tyrinėji valstybe, tuomi pačiu stu kaip tik krauti kapitalą ir
lėdas perdaug rudžio iš — Na, o ką tavo ”vaisvylas ir pereiname toliaus mas, dėltojungmės
tojas.
todėl
mes
siunčiam
atsirado pasta mia visuomenės didžiumą dėl jo apsaugojimo ginkluo
kas” darė, kaip generolas
traukei ?
prie gotiškojo styliaus, prie
[jūsų
vajaunai
miklybei
šitą
ruoju šimtmečiu daugybė i kas-kart sunkesni padė ti valstybę. Jinai pinigą ii*
— Eik jau eik, vaike!... gavo lazda per nosį?
"atgimimo
gadynės
”
dailės
tilygramą ir prašom, kad
technikų-išradėjų. Senovėj jimą, o juk buržuazijos bū tėvynę padarė dievyste, bet
Nė pauostyt negavau. Da — Vaiskas, Maike, gerai jūsų
tvarinių, tai visur pastebi alchemija
miklvbė
malonėtų
at

— jieškojimas iš rio gerovė priklauso ne nuo Ojfeįnsidealai privedė ją prie
bar tik iš ošpitolės paleido. pe maniebrus išmokytas, tai
me tą besikartojančią tve- minties akmenėlio,
važiuot
pakamandavot
mu

rašte;- Bendru^*
— tvėri fabrikanto, tik nuo visuome
kaip tik pamatė, kad aš Į
- Na?
rvboje
indiridualo
kovą.
purvyną išsitiesiau, tuojaus sų vaisku, ba kitaip ir kitas Kiekvienas daigtas yra pa mas humunkuluso dėlei ko nės didžiumos—darbininkų mas išdirbystėjc ir bendru
— Jes, vaike.
ir sugriuvo ant manęs, taip musų neprietelis liks neiš- daru asmeniškojo darbinin darbavosi su nustebinančiu turtingumo.
Buržuazijai mas suvartojime liekasi
— Persivalgei?
— Ne, vaike. Nelaimė at kaip džermanai ant ruskio. prosvtas. Jei reikia, tai mes ko triūso, ir kiekriens jų nenuoalsumu ir ištverme vi nėra kitokio iš tokio padėji naujos gadynės butinumu.
Mat per misteiką padarė ir tikėtą nusiusim. Viskės taip aiškiai apsako kančias sa gentkarčių eilė, buvo mo išeiti kelio, kaip tik su Po karei turės prasidėt vysitiko.
apmilką. Mislino, kad čia gali nesivežt, ba ir Vaterbu- ir smagumus dailininko, at skaitoma už magijos monus, silieti su proletarijato kle kinimas valstybinio socializ
— Kokia nelaimė?
rvje turim ikvalių.
mo. Proletariatui liks turėt
— Tu, Maike, gal girdė- neprietelius parpuolė, o jis "Vardan Vaterburio vy vaizdina jo kovą su kietąją o vienuoliams patiekdavo sa. bet tas reiškia jos, kaipo reikalas tik suvalstybinęs
smagų užsiėmimą — gi vidurinio luomo, žuvimą,
jai, kad Amerikoj yra toksmat- šs‘?n0 S?1^. tuo tarmedžiaga ir r.enucalsų pro šiandien
išdirbystės metikis ir tie
čių
generališko
štabo
išradėjais yra jau
bambiza. ką vadinasi tauti- Du pabėgo ir. pasikai 010
Visame
pasaulyje
fabrikų
to
veiksmą,
kad
suradus
"Staršas feltfebelis.
ne "dykaduoniai” iš nuobo darbininkai jau tiek supra sioginiai su kapitalu.
sku kunigu ir tvena neza- protestonų bažnvčoj. Pasavo
tvariniams
naujas
for

i kol vyčiai tą užtėmijo, tai
”P. Muitininkas.” mas. Tatai ir išdirbo pas dumo sugalvojantie ”bai- to savo padėjimą, kad patįs Tad buržuazijos gelbėto
ležnas parapijas.
kas,” bet žmonės baigę mo gina savo klesinį interesą. jams po šios karės jau ne
1
mane
taip
suvoliojo,
kad
dvi
— Turbut tu kalbi apie
viduramžių
amatninką
pa

—
Kaip
matai
vaike,
čia
kslus—profesoriai, nes iš Visokie jausmai praranda lengva bus galima įtikinti
nedėles. vaike, ošpitolėj iš
kunigą Mockų?
jautimą
augštos
savo
verty

buvo
man
naujas
džiabas.
— Ne, vaike, aš kalbu a- gulėjau ir ris da šonkauliai ale dėl tos nelaimės, apie ku bės: kiekriens meisteris ir radimai likosi gadynės buti savo vertybę sykiu su kapi plačiasias minias apie švennumu. Išradėjas šiandien talizmo sistemos besiplėtoji- I tumą ir gražumą jos obalsių
pie Mickevičių. Tik jis nė 1 skauda.
kiekriens
gizelis
didžiavos'
rią
aš
tau
augščiau
minėjau,
ra joks kunigas, ale bambi- — Matai, tėve, kas kasa šita tilygrama negalėjo ma savo sugabumais. Tarpe darbuojasi sutiksliai. galvo mu. Religija, papročiai, tė- ir idealų, nes tas baisus tų
za. Taip ir "Draugas” rašo., duobe kitam, visuomet pats ne Į laiką pasiekti ir aš ne meisterio ir gizelio nebuvo ja sulyg pavesto užsakymo vynė — kągi gali apeiti te- obalsių ir idealų rezultatas
jon įpuola.
pakelto klausimo, sten riojamą ir varginamą dar per ilgus amžius neišnyks
— Na tai kas?
luominio, tikriau sakant, i ant
galėjau
Į
Vaterburį
nuva

giasi paduotą uždavinį iš
iš žmonių omenės. Ir taip
klesinio skirtumo, buvo tik rišti todėl, kad paslapties bininką. neturintį nieką griūnant senai kapitalizmo
— Jis, vaike, išnevožija — Tai niekis, vaike! Aš žiuot.
musų katalikišką rierą. i nesigailiu, ba už rierą ken — Lik sveikas tėve, man skirtumas žinojimo bei mo atidengimu pagerinus ma- daugiau apart savo darbo tvarkai, ateina nauja gady
kėjimo laipsnyje. Kiekvie Įšinos galę ir tuomi padarius spėkos. Ir dėlto darbinin nė, ant griuvėsių senosios
Šventą tėvą vadina asilu. tėjau. Kitą syki už tai bu-l nesinori su tavim kalbėt.
siu
gudresnis
ir
kain
pagau

nas anų metų amatninkas-^ mažiau reikalingu mašinos kas negali jau sutikti su formuojasi nauji idealai ir
Ir prieto da vadinasi katali
— Gud bai, vaike.
siu,
tai
jau
neištrūks.
buržuazijos obalsiais bei su
mokinys turėjo atidarą ke-'
kišku kunigu. Tik pamisneori
”
•
a
P
tarnauto
J
aus
išmanymą
—
Kitą
sykį
jis
tave
visai
religijos mokymais; idėja naujas draugijinis surėdy- ‘
lią
prie
ekonominės
i
----;
lyk, vaike, koks tai nevido
n
Xr?tei
gabumą.
Žmogaus
pro

Atsiminimai.
Arba policija su
gulmybės. gi šių dienų dar to vietą užėmė ištobulinta brolybės yra gal tik tuščiu mas.
nas.
Taigi
perskaitęs užmuš.
.
Sibilis.
"Drauge” mokslišką straip- imsKartą buvo tokie laikai, bininkas išmokęs išdirbti ne mašina. Tuo budu likosi barškalu, nuslopinančiu ki
snį, kur aiškiai išparodyta' — Už toki bambizą poli kada daugelis žmonių ne visą padarą, o tik jo vieną nuveiktas amatas *), o ama- tas paiautas. Neveltui dar
visos to nezaležniko necna- cija neužsistos, vaike.
mokėjo kaip reik gerai gy bei kitą dalį, liekasi amžinai ito vietą užėmė fabrikinė bininkiškas judėjimas yra Patrijotizmas varo
1
—
Bet
aš
girdėjau,
tėve,
ekonomiškai priklausančiu pramonė, kurioje amatnin prilyginamas pirmųjų šimt
tos. aš atlikau adventinę
venti.
naikinimo darką.
kad
ir
dabar
bemažko
poli

spaviednę ir gavęs pazvaleKartą buvo tokia krauge- nuo kapitalo, kitaip tariant kas yra jau tik kaip .kad mečių krikščionybės judėji
niję nutariau padaryti tam cija neDaėmė tavo ”vaisko’’ ringa šalis, kuri už savo nuo produkcijos įrankių sa i mažas ratelis didžiajame mui. Ateina nauja gadynė, Boston, Mass.— Dr. Charrealizuojasi nauji idealai, les Fleisher 2 d. sausio kal
neprieteliui galą. Nuvažia ! nelaisvėn. Apie tai rašė lai- kraugeringumą skaitė save vininko.
mašinos mechanizme. Kam formuojasi nauja tvarka ir bėdamas apie dabartinį pa
į
kraščiai.
vau Į Scrantus, suorganiza
Viduramžių amatninko ijjuvusiujų amatninkų nepa"šventa.”
gimsta nauja religija mei saulio krizį išgvildeno prie
vau vyčius, padarėm kelis — Jes, Maike, policija bu Kartą buvo toksai šalies profesinė ir klesinė idėja cic-nbo
11 tom
sisekė tapti fckril/onf
fabrikantu,
tam .
kartus katalikiškam saliune vo atėjus, kada mes buvom valdonas, ką be proto žmo-j išsireikšdavo per amatnin prisiėjo likti proletaru. Net lės. tik neįsakomos kaip žastį karės, jog šiandieninę
ant Marvin Pečės manieb- pradėję protestonų bažny nes valdė.
kų organizaciją, t. y. atsi ir dailės amatas šiandien krikščionybės dogmos, bet Europos suirutę palaiko pa1 ' "
’ ’
ir savo baisiu
1rus. per kuriuos sumušėm čią griauti, kur buvo pasika- Kartą buvo tokie karei-1________________
_____
radimais amatninkų
brolijų priklauso nuo kapitalistiš liuosai kįlančios iš naujų triotizmas,
voies
tas
neva
kunigas,
ale
draugijinių
santikių.
nelei

naikinimo
darbu
ir
priparoapie 20 stiklų į barą, o kaip
viai, ką bereikalo nekaltus vadinamų cechais, gildomis kos plėtojimosi tendencijos.
vienam žmogui kenksmingumą žmonijai naišmokom gerai mušti, gerai kaip pamatė, kad musų to žmones žudė.
ar kunštais.
Tos
profesi Kapitalizmo sistemoje a- džiančių
'
~
tsigėrėm ir giedodami "Kas kia didelė armija, tai pati Kartą buvo toks tikėji nės organizacijos savo už matninkas likosi be savo skriausti kitą vien dėl pasi- do kenksmingumą žmonijai '
pelnijimo.
Įor panai Marijai služvt” pabijojo.
nacionalizmo. Nacionalizmas
daviniu skaitė amatninkų liuosos valios Įrankis.
mas, ką garbino pinigą.
Ir
_iiėiom kur reikia. Tas — Ar tai ne sarmata, tė Kartą buvo tokie tikėji interesų gynimą. Kada vė tatai yra viena tų sąlygų,
Įrankių ir medžiagos sa ir patriotizmas, pagal D-r»
^■r.biza važiavo ant pra- ve, taip elgties? Taip ir mo pasekėjai, ką mažai liaus amatninkų klesa, pa- kurios paskirsto draugiją Į vininkų turtingumas ir dar Fleisherio nuomonę, naikina
Wų žmones buntavot-indi jonai nedaro. Net ant žmoniškumo turėjo.
sidėkojant savo organizaci klesas. Senovės draugijos bo spėkos savininkų bėdinu- žmoniją. Pakol žmonės
■į šventą tėvą. Aš susta- bažnyčios užpuolėt
jai,
pasidarė spėka, su ku- pasiskirstyams Į luomus se mas verčia visuomenės di supras to, jog gerovė ir
Kartą buvo tokie tikin
■tavo vaiską po koman- ’
Kas ten do bažnyčia,
kria reikėjo rimtai skaityneteko pagrindo.
Be džiumą — darbininkus pir mė visos žmonijos yra
^■caip tik jis iš strytka- vaike, protestonų. Katali- tieji, ką nežinojo, kaip jų ties, ir kada profesinės są nai
rods užsiliko dar ir po šiai miausiai panaikinti tą luo rovė ir laime kiekvienai
Bpo, išsitraukiau šoblę kų rištinvčia yra vožnesnė Dievas išrodo.
dermei ar tautai, patol
jungos
pradėjo
kovą
už
val

Kartą buvo tokie kunigai, dymo teisę priešais miesto dienai profesinės sąjungos, mą, kuri apgina šių dienų pataus nacionalizmas ir pa
■sukęs savo vaiskui , už tokią bažnyčią.
bet tos šiandien yra pilnai valstybę, pripažįstančią šitą
padarėm ofensivą iš — O ar gi protestonai ne ką negalėjo prirodyt, kur patricijatą — tos sąjungos ekonomiškoj priklausomy turtų paskirstyme baisią triotizmas. Tečiaus ši pa
gb. Pakol vyčiai renpatj Dj€Vą garbina? Ar- yra skelbiamas jų pragaras. pavirto lyg kad politikinė- bėj kapitalo. Visa draugija neteisybę. Puolančiai bur sibaisėtinoji Europos karė
ataką, aš kaipo genejų bažnyčioj ne tas pate Kartą buvo tokie darbo mis partijomis ir aiškiomis pasidalino tik Į du griežtai žuazijai noroms-nenoroms žmonijai galiaus leis patir
|k, prišokau ir sukinda- i Kristus ant kryžiaus prikal žmonės, ką visą pasauli klesinėmis organizacijomis.
prisieina prisipažinti, kad ti, ką reiškia tautybė ir pa
maitindavo ir aprėdydavo, Pabaigoje viduramžio kiek
bs jam šoble apie galvą
medžiaga ir darbo įrankiai triotizmas.
o
patįs
vaikščiodavo
apdris

*)
Dr.
J.
šliupas
nesiliau

s omandavojau:
"Pasi- j _ Maike, tu man pamok&vienas amatas, neišskirint
negali būti privatine atskirų Ypač Amerikos tautoje
duok tu, protestone, ba su- jų nesakyk, ba tu vistiek esi kę ir nedavalgę.
dailės, turėjo savo profesi ja piršęs mokinimosi amato, vienučių nuosavybe, nes tai susidedančioj iš įvairių ra
kaposiu tave kaip Hamburg bedievis. Ir jei tu neatsisa- Kartą buvo tokie dyka nes sąjungas, kurios rūpi tame matydamas darbinin produktas ir turtas visos vi sių ir tautų neprivalo bflt
steiką!'
!»
j kyši nuo goęj jaustų, tai duoniai, ką iš svetimo triū nosi savo narių ir savo ama kų išganymą. Kai klaidin suomenės. Buržuazija, be- auklėjamas nacionalizmai,
to gerove, kovojant už pri ga ir kaip lengviausios kri ginkluodama valstybę dėlei bet skleidžiama kosmopoli
— Ir tu, tėve, taip sakei •mes i tau pirtį užkursim. so gyvendavo.
Kartą
buvo
tokie
tėvai,
vilegijas. Išpalengvo pra tikos neišlaiko ta jo nuomo kapitalo interesų, kaskart tizmo idėja.
j kanigą Mickevičių?
Dabar vaina jau pradėta ir
visi nedaverkos turi būt iš- ką nežinojo savo tikrų pa dėjo atsirasti nutarimai ne, skaitytojui ir iš šio strai didesnę naštą užkrauna ant
— Jes, vaike!
priešais liuosą visuomeni psnio lengvai gali būt mato-j visuomenės; tos naštos sun- Rusijoj yra dusyk tiekiu
— O ką jis?
kasavoti. Mobilizacija eina reigų.
Pilgrimas. nių spėkų išvystymą, ypač ma.
kūmą labiausiai pajaučia regių, Įdek visoj Europtffl
— O jis, nevidonas, kaip visur. Va, ir iš Vaterburio

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Naujoji Gadyne
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K E L E1V1S

1$ AMERIKOS.
Pakele 35,000
darb.ninkii algas.

Senojo 191S meto Giesmė
Senas metas jau praslinko,
Ir daug vargo ir skausmų;
Liūdną atmintį paliko,
Didžiausius kalnus kapų!...

Pajieškau brolio Jono Bubnio, Su-

%

ĮDĖK SAVO PINIGUS J ŪKĘ ir Į LIET. DARBININKŲ KL1UBAS,
Plymouth, Pa.
Valdyba:
valstijose. Daug lietuviškų kolonijų | Prezidentas> — Antanas Jokavonis,
24 Cambria St, Plymouth, Pa.
jau užsimezgė valstijose palei Roca Vice-pre.
— Jurgis Macavičia,
Island geležinkelį, ir visiems vyksta
136 E. Main st, Plymouth, Pa.
puikiai. Jus galit panašiai padaryt. Protok, sekr.— Jonas Staskeviėia,
140 E. Main st, Plymouth, Pa.
Ta žemė parsiduoda po 85.00 iki
Fininsų
sekr.— Stan. Antanavičia.
810.00 už akrą. Mus immigracijos
18 E. Railrcads st, Plymouth, Pa.
biuras suteiks jums bešališkas ir pa Kasierius — Martinas Zaleckis,
sitikėjimo vertas informacijas apie
340 Bead st, Plymouth, Pa.
ukes kraštuose, per kurius mus ge Maršalka — Augustas Stravinckas,
40 Ferry st, Plymouth, Pa.
ležinkelis bėga. Rašykit lietuviškai
Mitingai atsibuna kožną mėnesį
pas L. M. Allen, Passenger Traffic trečią nedėldienj popiet, antrą valan
Manager, Rock Island Lines, Room dą, Augusto Stravincko svetainėje,
40 Ferry st, Plymouth, Pa.
718, La Šalie Station, Chieago, 111.
(4)
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
Pajieškau dėdžių Ambrazo, Anta- ,
KOMITETAS.
no ir Andriaus Baltrukonių, gyveno j
prieš 2 metų E. St. Louis, 111. Taip Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st, Chieago, IIL
gi draugų Simano Viraskos ir Anta
no Steponavičiaus. Visi Suvalkų gu Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts, Phila, Pa.
bernijos, Rudos par, Kazlų kaimo.
Juozo Naumavičiaus, Frano Bružo Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman,
140 E. 19th st, New York, N.Y.
ir Antano Supieniaus. Meldžiu at
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas,
sišaukti.
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y.
M. Baltrukonis,
28 Broadvvay,
So. Boston, Mass. Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westville, DL
Pajieškau pusseserių Franės Bal- Finansų Sekr. 2) J. Stasiulfevičius,
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.
čiunaičios ir Valerijos Polikaičios,
pusbrolio Jono Garbuzuko, pirmoj Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Mass.
Nausėdžiųj sodos antroji Parapolo
________ _____
x _so- Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market
viensėdijos, pusbrolis
Zuzonių
džiaus, visi Kauno gub, Panevėžio Įsi. Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
pav. Jie patįs teiksis atsišaukti, ar Broadway,^So. Boston, Mass.; J. Gerkas juos žino malonės pranešti, už dauskas, New Britain, Conn.
L-o
n rro
ką busiu lohoi
labai riaL-i
dėkinga.
(1) I Pinigus siunčiant čekiais arba Money Orederiais, reikia išrašyt vardu
Franė Yvaškaičia,
3943 So. Francisco avė. Chieago, III. Lithuanian National Relief Fund.
Visus pinigus reikia siųsti vardu
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, I kasieriaus per Finansų Raštininkų,
nuo 21 ’ki 28 metų amžiaus, aš esu 1 T. L. Dunduli, P. 0. Box 511. West26 metų; sutinkančios imti civilišką, ville, III., kuris po kaucija $1.000
šliubą lai atsišaukia prisiųsdamos su .
pirmu laišku ir paveikslą. Platesnes
žinias suteiksiu per laišką.
LIET. DARB. BROL. PAAELP.
V. B. Šimanauskas,
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
112 High st..
Fitchburg, Mass.
Valdyba:
D. Lekavičia — pirmininkas,
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
P.O. Box 138, Courtney, Pa.
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, aš esu B. Kirstukas — fin. sekretorius,
23 metų. Taipgi neskiriant tikėjimo.
1205 Cresty avė, Charleroi, Pa.
Lai atsišaukia. Platesnis susižinoji
mas per laiškus.
(2) v. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtney, Pa.
K. G. Subach.
Su visokiais Draugystės reikalaia
P. O. BOX 145,
Shenandoah, Pa.
reik kreiptis šiuo adresu:
S. D. B. P. Dr-stė,
APSISAUGOKIT.
Box 64.............
...Courtney, Pa.
Jeigu pasirodytų kur nors Juozas
Noriuča, 26 m. amžiaus, 6 pėdų ir 7
colių augščio, geltonais plaukais, ant
PALAIMINTOS LIETUVOS
tiesiojo smakro šono turi dvi apga
DRAUGYSTĖ,
mas. Jis turi mainierio popieras
Chieago, IIL
Antano Vinčkio. tai save ir vadina
Valdyba:
Ant. Vinčkiu. Jis paeina iš Vilniaus
gub, Stakliškių miestelio; nuskriau Prezidentas — K. Meškauskas,
dė mane ir prasišalino, todėl kas
663 W. 18th str, Chieago, HL
apie jį man praneš, tas gaus $5.00 Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
atlyginimo.
(2)
906 W. 20th PI, Chieago, HL
Jacob Bagdonavičia.
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia,
R. R. 2, Box 24,
Ringtown, Pa.
1916 Canalport avė, Chieago, lu.
Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI, Cicero, HL
PARSIDUODA
Iždininkas — L. Kasper,
PULRUIMIS
3131 So. Wentworth avė, Chicag*.
Organo
užžiur.— A. Selemonavič,
Lietuvių apgyventoj vie
1956 Canalport avė, Chieago, IB.
toj, biznis eina gerai ir par Susirinkimai būna kiekviero mėne
siduoda už prieinamą 1.kai- sio antrą nedėldienj, 1-mą vai. M
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1M8
ną. Klauskite pas
(2) So. Union avė, Chieago, III.

n,. —u . Kalvarijos pav, Nauja- užtikrink savo ateitį stebėtinai der- '
Pajieškojtmai«
valakių kaimo, jei kas jį žino malo lingoj žemėj Arkansas ir Louisiana
Pajieškau Miko Gedraičii, Suval
kų gub, Mariampolės pav, gyveno
apie Tacoma, Wash. Jis pats ar ži
nantieji jį malonės pranešti.
i
A Arminas
'
Braund Housė, Butte, Mont.
___________
Pajieškau savo vyro Justino PI uko. Kauno gub., Šiaulių pav., Pašusnės parap., Pagumerčių sodžiaus.

nės pranešti arba jis pats lai atsi
šaukia.
Miss Mary Bubnis,
2301 Riddle st,
St. Louis, Mo.
,
v ■ •
v
Pajieškau Jono Kuizino, Kauno
gub, Raseinių pav, Kaltinėnų parap.. Gaulėnų sodos, pnes 7 metus
gyveno VVashington, Wis. Kas apie
jį žino malonės pranešti.
Antanas Jodeikis,
1530 Sangamon avė, Springfield, III.

Dar ir šiandien girdis už’mas,
Audinyčių kompanija var
Seno meto liekana:
du American Woolen Co.,
Neapsakoma, lyg griausmas,
(
kuri turi Naujoj Anglijoj 44
Kanuolinė mašina.
Pajieškau Antano Petraičio, gyve
audinyčias, paskelbė, kad
na bene Washingtone. Jo paties ar
jį žinančiujų prašau atsišaukti.
nuo 3 sausio ji pakelia savo
Dar ir šiandien girdis šauksmas,
Jonas Saulis.
35,000 darbininkų algas, se
Nuožmių kaizerių, carų,
326 R. F. D.
VVindsor. Conn.
kančiai :
”Kad žudynių didis siausmas
Pajieškau brolio Jono Jankausko,
Visiems darbininkams, ku
Daugel prarytų žmonių.”
Kauno gub, Raseinių par.. AleksanHravo valsčiaus, Naumiesčio parap.;
rie gaudavo sąvaitei po
Bartninkų kaimo, pirma gyveno ChiDar
ir
šiandien
girdis
verksmas,
$7.50 ir da mažiau, bus pri
lea$ro:e kas iį žino ar jis pats malo
Našlaitėlių ir tėvų!
nės pranešti.
(3)
dėta po 2c. valandai.
Jokūbas Jankauskas,
Ah,
jiems opus širdies skausmas,
Kurie gaudavo nuo $7.50
S. T. Lb Co, Spur Antanagon,
Nėr tėvelių, nėr sūnų!...
Mich.
iki $8.25, tiems bus pridėta
po 1% cento valandai.
Pajieškau draugų Napoleono Ka
Šiandien da sudiev kartojas,
valiūno. Sabonių kaimo,
Napoleo
Kurie gaudavo nuo $8.26
Ten iš tarpo kareivių...
no Jurėno. P-idzukiškio kaimo ir Fe
iki $9.50, tiems bus pridėta
likso Bugailiškio Daukų kaimo, vi~i
”Jau man širdis plakus stoja,
Kauno gub, Vilkmergės pav.
Jie
po pusantro cento valandai.
Už ką mirti aš turiu!”
patįs ar žinantieji malonės pranešti.
Kurie gaudavo nuo $9.50
Antanas Vilaniškis,
Gruodžio 5 d. palijo mane ir išbėgo 42 Watkins terre, Rochester, N. Y.
iki $10 90, tiems bus pridėta
Senas metas jau praslinko
su 5 metų vaiku. Ant vaiko veido
po l1/^ cento valandai.
Su daug kraujo ir skausmų,
netoli akies yra juodas apgamėlis, tė
Pajieškau švogerio Jono Raisimo.
»
.
vas gi mėgsta vis savo plaukus tai 2 metu atgal. gyveno 471 ■N.
Visiems dirbantiems ”ant
0, kančių kiek jis paliko!
3rd st,
syt. Meldžiu, kas apie jį žinote pra Phila, Pa. Yra tai "sportiškas” vy
štukių” mokestis pakeliama
Daug kraujuotų liekanų!
nešti man, o busiu labai dėkinga.
rukas: mėga lankyties po balius; iš
Mrs. K. Plukienė,
ant 5 nuošimčių.
B. Šidiškis.
darbo prrįžta vėlai naktį. Ne valgo
41 Pleasant str, New Britain, Conn. ne geria, nei cigarų ruko, nei gaspaTaigi pasirodo, kad ir pa
dinei už ”burdą” moka. Per 6 mėkėlus algas žmonėms da RELIGIJINĖS RIAUŠĖS. II
Pajieškau draugų ir draugių, Vil nesiūs nuo draugų prisiskolino net
gub, Trakų pav, Varėnos mie iki 885.00 ir dingo. Jeigu kas tokį
sunku bus išsimaitinti, nes' NetoH nuo Pittston, Pa., i Laiškas į Redakciją. i niaus
stelio. Meldžiu atsišaukti.
"didvyrį” dagirsit, malonėkite prakaip matyt iš šito algų nu mažam miestelyj Dupont’e,
Stasys Kaziulonis,
nešti.
100 Exchange avė, E. St. Louis, III.
V. Dapszis,
rodymo, tai didžiausia alga Scrantono vyskupui Hoba- Gerb. ”K.” Red.:—
,471 N. 3rd st.
Phila., Pa.
į
buvo tik $10.90 sąvaitei. Jei nui uždarius ”Saldžiausios ”Kel.” No. 47 tilpo iš Pajieškau brolio Jono Tamošiūno, ' . .
______________________
gu ir pridėti apie 80c., tai Širdies Jėzaus” parapijos Lawrenco nešvari kores- gyveno Burlington, N. J, iš ten iš Pajieškau pažįstamos merginos
į Chieago, III. Kauno gub, Anės Gedvilaitės, paeina iš Nevarėvisgi bus tik apie $11.50 są bažnyčią dėlei parapijonų korespondencija apie Liau važiavo
Panevėžio pav.. Alizavos par, Glau- nų miestelio, Telšių apskr. Norėčiau
delių kaimo.
Kas apie jį ką nors susirašyti. Metai atgal gyveno Phivaitei. Ir tai didžiausia al- atsisakymo pasiduoti vys
Choro prakalbas. Liau žino meldžiu pranešti arba lai pats ^deiphuu
’ Pa’7wo^TVt.
f a, kurią tik keliatas iš kupo kontrolei, kilo didelės dies
atsišaukia šiuo adresu:
(2)
dies
Choras
reguliariškame
Leo. Sudentas,
Petras Tamošiūnas,
5,000 darbininkų tegauna. riaušės. Stasys Wass liko
877 Cambridge st, E. Cambridge,
savo
susirinkime
nutarė
ją
44
o
n. 7thestT,,’
Philadelphia, Pa.
Mass.
Daugiausia gi gaudavo tik si vieno vyskupo šalininko atšaukti.
i
—
----—
Pajieškau draugės Tarasės Belčiupo $7.50 ir da mažiau. Jei mirtinai pašautas. Nurami
savo tėvo Frano LukaiLatvrencietis uzvardljęs tės, Kauno gub, Panevėžio pav, Liu- čio,Pajieškau
Kauno
gub..
Raseinių pav., Švė
gu tiems bus ir po $1.00 pri nimui riaušių pribuvo iš savo
kavos parap, Škirelių kaimo; pir- kšnos parapijos, Meiželių
'Tau_ miau
45
gyveno Anglijoj. Meldžiu jos metų amžiaus, 13 metų sodž.,
dėta, tai visgi jie gaus tik Scrantono kunigas J.S. Kur- tiečiųkorespondenciją
Amerikoj,
konspiracija,
”
f
tarp pačios atsišaukt arba kas ją žino ma- i
po $8.50 ir mažiau. Ar ga kowski (?), bet žmonės jį
šiuo adresu:
(2)
"Susitvėrusį lonėkit pranešt
S. Gedgaudis,
lima šiandien žmogui su nuvarė. Policija pasirodė kit-ko sako:
šeimyna už tokią algą pra persilpna, todėl pašaukta iš Liaudies Chorui, kad ir t^ 603 W. German st-, Baltimose. Md.
kultūrišką darbą
ardyti
pusbrolio Jono Venclogyventi?
AVyoming, Pa., kariumenės musų juodoji šimtinė grie vo.Pajieškau
Pakrojau miest, Kauno gub,
10 metų kaip Amerikoj. Jis pats lai
bėsi už darbo.
Liaudies atsišaukia
McNAMARŲ SĖBRAS PA skyrius tvarkos padaryti.
arba kas jį žoni malonė
Choro prakalbose Dr. Ni- kit pranešt.
SMERKTAS IKI GY i
Mikulskis,
UŽMUŠĖ 7 JUODVEI- kolaitis (turėjo būti Miko 11 MuldonAntanas
VOS GALVOS.
Ct,
vValtham, Mass.
laitis.
—
Atšaukėjai)
prade

DžIUS.
Skaitytojai turbut atsime
da agituoti už sutvėrimą Pajieškau pusbrolio Jurgio Trimina, kaip anais metais broliai Georgijos valstijoj, netoli Muzikališkos Draugijos...” šausko, prieš 4 metus gyveno anglių
rajone, jis yra 26 metų am
McNamaros,
užsitarnavę I Blakely miestelio, juodveidis Kadangi su minėtomis pra kasyklų
žiaus, iš Kauno gub, Stakų parap,
gėtežies darbininkų unijos darbininkas užmušė ant far- kalbomis tautininkai nieko kas apie jį žino, malonės pranešti
lai atsišaukia.
(2)
vyrai, išsprogdino Los An mos baltveidį užveizdą. Tuo- bendro neturėjo (net ir ant arba jis pats
Franė Matuškvtė,
Gilbertville, Mass.
geles mieste
laikraščio jaus susidarė minia baltvei- prakalbų neatėjo), tai po BOX 36»,
’Times” spaustuvę ir buvo 1 džių ir pradėjo mušti visus "juodąją šimtine” yra su Pajieškau Andriaus Vosiliaus ir
užtai pasmerkti iki gyvos juodveidžius. Šitam įsiuti prantama Liaudies Choro Miko Suruseyičiaus, abu Surakų kai
ir Vinco Ragažinsko, ir Silvest
galvos kalėjiman. To skan me 5 juodveidžiai likos nu vedėjas ir tų prakalbų ren mo.
ro ir Juozo Bernotų, visi Suvalkų kokie 8 metai atgal gyveno Worcester, Mass. Kas ji žino arba jis pats,
dalo atbalsiai ir šiandien vis šauti, o 2 gyvi sudeginti.
teiksis pranešt, kur jis gyvena.
gėjas, A. Jankauskas, ir kal- gub, meldžiuP. atsišaukti.
Naikelis,
da atsiliepia. Štai pereitoj Amerikonai gali pasigirti bėtoiarbr7*Mikoiaitis7 kil BOK 395,
Elena Lukaičiutė,
Gillepsie. III.
14 Neil st.,
Marlboro, Mass.
savaitėj likos pasmerktas savo civilizacija.
dviejų jokių juodašimti- Pajieškau Juozapo, Leono ir Ka
iki gyvos galvos kalėjiman
'
škų darbų mums nėra žino zimiero Mikolaičių ir Marijonos Vai- Pajieškau brolio Teofilio Peleckio,
tūlas* Mathew Schmidt, nes
Kauno gub, Aleksandra- Kauno gub., Raseinių pav., Nemašma*. Ar Lawrencietis, de taškaičios.
vo pav, Panemunėlio parap, šoleškių čių parap., Kuleiliškės dvaro, turiu
detektivai susekė, kad ir ji Liepia vyt karės.
rindamas juodu su kokia kaimo, meldžiu atsišaukti ar kas svarbų reikalą, meldžiu jo paties bei
sai dalyvavo tos ekspliozijos
žinančiujų jį pranešti.
(2)
tai ”iuodaja šimtine,turė juos žino pranešti
J. Vaitaška.
Leonas Peleckis.
surengime, o tūlas Caplan
Sheboygan. Wis. BOX 12. R. F. D. 1,
dvasią iš mokyklą. jo koki pamatą, turi pats 1717 Erie avė.
Key, Ohio.
tebėra dar kaltinamas.
tame pasiaiškinti!
Tiesa Paiieškau draugo Antano Kuloko.
Pajieškau pusseserės Onos JučiuBoston. Mass.— M. Harris Dr. Mikolaitis agitavo už Kauno
gub, Zarasų pav.. Abelių vals. kės, po vyro Janušauskienės ir Flori
UNIVERSITETU SOCIA 'S New Yorko, 2 d. sausio
parap.. Stašunų kaimo, gyveno jono Jucio, abudu Kauno gub, Ra
sutvėrimą
Muzikališkos ir
Ph'ladelphijoj, kas apie jį žino ma seinių pav, Laugalio sodos. Turiu
LISTŲ SUVAŽIAVI
kalbėdamas Ford Hali sve Draugijos. Bet ar Dr. Mi lonės
pranešti.
svarbų reikalą, todėl jie patįs arba
MAS.
tainėje temoje ”Prašalinki- kolaitis darė tą su tikslu,
Gasparas Molcaius.
kas apie juos žino malonėkit prane
Pereitoj savaitėj New me karės dvasią iš mokyk kad išardyti Liaudies Cho 14 Klund st, Willmington, Dėl. šti
(1)
Jucius,
Yorke buvo studentų socia lų” — ganėtinai pasmerkė rą. Lawrencietis neparodė, Pajieškau brolio Antano Žuvelės. P. O. BOXVincentas
8,
Millinocket, Me.
Suvalkų gub.. Mariampolės pav. Gu
listu suvažiavimas, kuria šiandienini Amerikos moky ant ko rėmėsi taip rašyda deliu
Kalninų kaimo, prieš 10
me dalyvavo apie 50 delega klose vaikų mokinimo būdą. mas. Dr. Mikolaičio sumaj metų parap,
Pajieškau brolio Juozo Ališausko
gyveno Minersville. Pa. Jis
pusbrolio Prano Mockaus, taipgi
tų. atstovaujančių 23 kolegi Amerikos mokyklos paver nymas yra gana geras ir iš pats ar kas jį žino malonės pranešti. ir
savo pažįstamos Mikasės Sliužaitės,
W. Žuvelis,
jų ir universitetų socialistus čiamos i kazarmes; vaikai to reiktų pasidžiaugti, kad 7 st,. Terraces, Box D. S.
visi Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršė
Portland. Ore. nų valse., Šaukėnų parap., Petnicišstudentus.
Suvažiavimas mokinami tik kareiviško Dr. M. prižada būti tokios
kių kaimo.
Malonėkite atsišaukti,
pasmerkė Amerikos kapita muštro, saliutuoti Amerikos! draugijos nariu ir už ja, rei Pajieškau Kazimiero Kokmanto. ar kas juos žino pranešti.
(1)
Ališauskas,
listų užsimanvmą sumilita- vėliavą ir patriotizmo, kurį! kalui esant, paagituoti. Ir Vlalo Elzberko ir Vinco Tolubo. visi 1338 OregonA. avė.,
Cleveland. Ohio.
Kauno gub, Raseinių pav. Turiu
rizuoti universitetus. Mat patriotizmu negalima va-| nėra abejonės, kad, jeigu labai
svarbų reikalą ir meldžiu jų
atsišaukti ar kas juos žino
Pajieškau brolio Jono Bucevičiaus
patriotai pradėjo varyti dinti, nes jaunuoliuose išvy Liaudies Chorui gerai sek pačių
pranešti.
prieš 10 metų gyveno Homestead,
agitaciją, kad universite stoma tik aklas garbinimas sis, ateitvje nepasikakins
Kazimieras Balsevičia,
Pa, paeina iš Suvalkų gub, Seinų
Fitchburp, Mass. pav, Miraslavo valsč, Mankunų kai
tuose studentai butų moki visko kas yra sava, o per tai vien tik choru’ir turės su 31 Albee st,
mo. Jis pats malonės atsišaukti ar
nami kariško meno. Į Yale neapykanta prie visko, kas tverti tokią draugiją, ku
Pajieškau Antano Pašiles, Vilniaus kas apie jį žino teiksis pranešti. (1)
ir Harvardo universitetus yra ”svetima.” Amerikos rioje prigulės dainininkai, gub, švenčioniškės pav, Daugėliškiu
Simanas Bucevičius,
Mužviliškio kaimo.
Turiu P. O. BOX 38,
Simsbury. Conn.
jau ir armotų atvežta. Su vaikai-mokiniai jau savo muzikantai ir aktoriai, o parap,
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti.
Jonas Gladutis.
(3>
važiavimas nutarė prieš tai jauniausioje j'aunystėje lie gal galės ir mažų vaikų la
Pajieškau
pažįstamos
draugės
653 W. Lombard st, Baltimore, Md. Julijonos
Staniulaičios, Užkanių kai
kovoti.
kasi kraštutiniais šovinis vinimo skyrių sutverti. At
mo, Skemonių parap.. Vilkmergės
tais, ar iš tokių žmonių nau siranda tėvų, kurie prižada Pajieškau draugės Onos Vasiliaus- pav.,
Kauno gub., girdėjau atvažia
kiutės ir draugo Alekso Rakausko,
FORDAS JAU SUGRĮŽO. dos sau gali laukti žmonija? savo vaikus leisti lavintis. abu Kauno jrub, Telšių apskr, Ila- vo New Yorkan, ji pati ar žinantieji
jos antrašą.
vių valsč. Gonaičių kaimo. Vasi- malonės pranešti
Detroito Fordas jau su Kalbėtojas taipgi apreiš Na, ir ką tame Lawrencie- liauskiutė.
T. A. Karvelis,
buk apie pora metų atga 1537 Broadway
avė, Grand Rapids.
grįžo iš savo misijos. Mat kė, jog Amerika neprivalan tis gali tautininkus juoda- lios atvažiavus į Chicaga. Meldžiu
Mich.
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą,
pamatė vyras, kad karės ti auklėti neapykantos link šimčiuoti. kaip jam tinka, arba
žinančių ją, meldžiu praneštu
negalima sustabdyt. Nė ka vokiečių, jeigu auklėja mili- bet Liaudies Choras nenori Ir kiti pažistami malonėkit atsišaukt Pajieškau Simano Dikšos pasivadi
(4) nusio S. Smith, Kauno gub, Raseinių
rės laukų negavo pamatyt. tarizmo dvasią vaikuose, nė būti atstovaujamas tokiose iš viršminėtos vietos.
pav, Eržvilkės vaisė., Naujininkėlių
Paul
Petrauskas.
Pasivažinėjo po Norvegiją, ra reikalo platinti neapy- nešvariose korespondenci 2249 W. 23rd PI,Chieago, III. kaimo, prieš 5 metus iš Anglijos at
vyko Amerikon. Kas apie jį žino,
pykantos ir prieš Rusiją bei jose. Jis mokės pats save
po Daniją — ir viskas.
malonės man pranešti, už ką busiu
Pajieškau
giminių
Jono
Antano
ir
Ištikrujų, tas žmogus tu kitą tautą vien prieš aristo apsiginti, jeigu jį kas už Petro Oželių. Kauno gub, Raseinių labai dėkingas.
(1)
Andrius Krauza.
Pav7. Kancacų sodos. Kas juos žino
ri daugiau pinigų, negu pro kratiją. Tuo tarpu vaikuo puls.
114 So. Water st,
Wankegan, m.
malonės atsišaukti.
se išvystoma pagarba aris Liaudies Choro komitetas: ar jie patįs
to.
Barbara Butkus.
tokratijai, pratinant vaikus Pirm. J. Skebeniauskas, BOX 137
KendaI, Mont
Pajieškau dėdės Jurgio Gribausko,
gyveno Climant, N. Y, ir dėdės Ale
KASIERIUS PERŠOVĖ Europos karalius tituluoti Prot rast P. Keulėnas,
Pajieškau brolio K. žemaičio. Su ksandro Gribausko, taipgi pusbrolio
DU PLĖŠIKU.
”jo majestotiška didybe.” Fin. sekr. K. Yasinskiute, valkų gub, Vilkaviškio pav, Bnde- Jono
Gribausko, visi Vilniaus gub,
žerių kaimo, ir Onos Strižauskiutės. Trakų pav, Butrimonių vaisė., GaileGrant, Ok.— Vietos ban- Gi apie vaikų vergiją Ame Ižd. A. Baronas.
Pustabėdžių kaimo, taipgi ir kitu kiemių kaimo. Meldžiu atsišaukti ar
kon įsiveržė du jauni plėši rikos fabrikose, apie baltą
savo pažįstamu.
atsišaukti. kas apie juos žino teiksis pranešti.
Juozas Žemaitis,
Simanas Bueevičius,
(1)
kai, kasierių surišę uždarė ją vergiją ir tiems panašius
1 So. Main s t,
Ashley, Pa. P. O. BOX 128,
Kanadoj
yra
100,000
indiSimsbury, Conn.
geležinėn šėpon ir pagriebę dalykus Amerikos mokyklo
Paiieškau pusbrolio Antano Vait
Pajieškau Viktorijos Subaėiukės,
$4,000 rengėsi bėgti. Tuo se vaikams nieko nepasako jonų ir 7,220 eskimosų.
kevičiaus, Vilniaus gub, Trakų pav, Vilniaus
pav, Kronio
ma.
Aišku,
kad
Amerikos
tarpu surištas kasierius paKrukonių valsč, Darvoniškio parap, valsč,
par,
kaimo.
par-.
Popiežius Aleksandras VI ir miestelio. Turiu svarbų reikalą ir MeldHu
ar kas
pra
mokyklos
siliuosavo ir abudu plėšiku visuomeniškos
atsišaukti.
nešti.
(1)
pašovė. Policija jutx suė paverstos kapitalistų inte su mergina Rosa Venozza meldžiu Adomas
MarefaleviHuti,
Andrius Subačius.
resų gynimui įrankiais.
turėjo šešetą vaiką.
BOX L
Rosemont, W. Va. 301 Pine st,
Dd.
mė.
k

A. Bekampis,
114 Ames str.,
Montello, Mass.

DĖS MOINES. I0WA.
LIETUVIŲ ATIDAI.
Draugės ir Draugai! Nepamirškit,
kad 9 sausio, 1916 m, Lietuvos S. ir
D. Draugystės bus metinis mitingas;
rinkimas viršininkų, ir kitokių rei
kalų. Ateidami -atsiveskite daugiaus
narių. įstojimas pirman skyriun 2
doleriai, antran 1 dol. Šitas pigus
įstojimas bus tik 2 kartu: 9 d. sau
sio ir 13 d. vasario, 1916 m.
Fin. sekr. J. P. Shepetis.

ŠOKIŲ MOKYKLA

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERĮ
DRAUGUOS,
Dės Moines, lova.
Valdyba:
Perezidentas — A. Gailins,
717 E. Market st, Dės Moines, Ia.
Vice-Prez. — S. Kairys,
R. 2, Box 44, Aukiney, lova.
Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas,
J. P. Shepetis, 217 S. E. 9th st.
Dės Moines, lova.
Prot. Rast — J. P. Šileika,
217 S.E. 9th st, Dės Moinea, Ia.
Kasierius — J. Bindokas,
719 E. Court avė., Dės Moinea,
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie
tų, Columbia salėje, 40914 E. Locoat
str, Dės Moines, Iowa. Kiekvieną
antra nedėldienj mėnesio.

Moderniškų šokių mokytojas iš
Rusijos.
Mokina vakarais nuo 8 iki 10. Die
Lietuvių Pašelpinė Draugyste,
nos laiku pagal sutarties.
"LAISVĖ,” EASTON, PA.
EDV. BRAUNING,
Susirinkimai
kas pirmą pit
Emms Building, 1140 Columbus Avė, nyčią kiekvieno būna
mėnesio nuo 7:30 va
Room 44, Roxbury Crossing.
kare, Anglų Socijalistų ruime, 4SL
Northampton str.
PARSIDUODA DRAPANŲ STORAS
Valdyba:
Vieta apgyventa lietuviais ir len Prezidentas — O. Velioniutė,
kais, randa pigi, užpakalyje storo
1120 Jackson st., Easton, Pa
didelis daržas, norintieji platesnių ži Vice-prez.— A. Meškauskas,
nių kreipkitės ypatiškai po No.
34 So. Locust st., Easton, ft
524 Western avė, Brighton, Mass. Prot. raštininkas ir organo
tojas - J. Ratinis,
(3)
1113 Ferry st, Easton, P*.
Fin. raštininkas — F. Vyturio,
PARSIDUODA NAMAS.
i39 S. Bank st, Easton, h
Ant didelio žemės loto, 8 ruimų su
visais įtaisymais dviems familijoms Kasienus — J. M. Jankauskas,
Parsiduoda labai pigiai,
gyventi,
priežastis pardavimo ta, kad išva- LIETUVIŲ PASILINKSMINDO
žiuoju iš Brocktono kitan miestan
DRAUGIŠKAS KLIUBAS^
Platesnių žinių kreipkitės
gyvent.
Indiana Harbor, Ind.
(52)
pas:
Valdyba:
St Juknevičių.
Mcntello, Mass. Prezidentas — Pranas Henders ,
88Vine st..
... 2112 137th st, Ind. Harboi.1
— Pranas /\ndrijau <
LIETUVIŲ DRAUGIJOS Vice-prez.
3730 Elm st, Ind. Harbct
Prot rast.— Pranas Rudis,
KURIOS TURI
room 22, Palace Hotel,
KELEIVI” Už ORGANU
Indiana, Harbor, I,
Kasierius — Antanas Mikalo«
2112 137th st, Ind. Harb
Lietuv. Mokslo Draugy«ti Finansų
rast. — St Simonas
148 W. 4th st, Lino
Pittsburgh, Pa.
Maršalka — Motiejus D rungi
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ
3604 Deodar st, Ind. Hari
DRAUGIJA.
Susirinkimai atsibuna ne'
•
Waukegan, III.
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1?
Valdybos vardai ir adresai:
landų po pietų, Antano Mikai'
Pirmininkas — St. Rybelis,
tamėj, 2112 137th st Ind. Ha’
1415 Jackson str, Waukegan, III.
Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas,
LIET. NEPRIGULM. KLJi
822 8th st., Waukegan, m.
Protokolų sekr — A. F. Sabecki,
Chieago, IIL
£
802 8th st, Waukegan, m. Prezidentas — Juoz. KriŠčio,
Fin. Sekr. — A. Bitrinskas,
2027 Union avė., Chir
1330 Sheridan Rd, Waukegan, m. Pirm. Pagelb. — Jonas Gr*"
Kasierius — A. Kripas,
923 W. 33rd pi., Chi
776 Marion st, Waukegan, III. Prot rašt ir organo užžiur
Kasos globėjai: — A. Malinauskas,
Petras Keniutis,
1343 Victoria st, ir J. K. Dimša,
3238 So. Halsted st
812 8th str, Waukegan, DL Finansų rašt.— Ant Stani-*u
Knygius — V. Gabrys,
3220 So. Wallace st, Ci
1027 8th st, Waukegan, III.
šilas.
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas, Kasierius —
3342 So. Halsted’ st. *
1421 Lincoln st, Waokvgan, III.
Maršalka — P. Norkus,
Susirinkimai atsibuna kas •
919 8th str, Vaukegan, m. nų rabatų kiekvieno minės
Susirinkimai atsibuna
paskutinį valanda vakare, "Aušros”
nedėldienj kiekvieno mėnesio, pirmą je, po No. 3001 S. Halsted k —
vai. po pietą. Lietuvių svetainėje, nis susirinkimas pripuola
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės. nesij. Bertaniniai: Balandi
Vaukegan, HL
Hų mėn. Pusmetiniai Lfapo-

Iš kur gražumas
i.
Anksti rytą
Atsikėlė
Susiraukusi
Mergelė.
Nėra kūno,
Nėr krutinės,
Nėra kulšių,
Nė sėdynės.
Kur pažiūri,
Tenai kaulas,
Kaklas juodas,
Tartum aulas.
Veidas rudas
Ir taškuotas,
Tankiai pudrom
Malevotas.
II.
Bet už pusės
Valandėlės
Iš sudžiuvusios
Mergelės
Pasidarė
Tokia dama.
Kad net šviečia
Visą namą
O ant gatvės
Kaip išėjo.
Visi žmonės
Sužiūrėjo:
Dailiai riesta,
Liemeninga,
Ir raudona.
Ir kuninga.
III.
Gal paklausit.
Mieli broliai,
Kaip galėjo
Tai gražuolei
Taip urnai
T*auet krūtinė.
D sėdvnė;
Kaip liemuo jai
^Išsivystė,
fš kur tokia
' Motervstė?
Tie dalykai
Store gauti,
Kad vaikiną
Pasigauti.
Gaidukas.

Neverta algos.
Vaikas parėjęs iš mokyk
los susiraukęs, motinai pa
klausus kame dalykas,
v
’ už
klausia:
— Mama, ar mokytoja
gauna algą?
— Žinoma, vaikeli, kodėl
klausi?
— Klausiu? juk tai baisi
neteisybė!
Mes mokiniai
visą darbą atliekame, o mokytoja algą pasiima.

-
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Gražiausių Painu ir Najausių
EILIŲ KNYGA

-HHI *

Kazis Krauczunas
403 Lyon Build.,
Seattle, \Vash.f

H

arba

TREJANKA
w .7 painij sopančią ięfe'ą ir iiknų.

Ant 2 I
akmens

Sutaisyta su degtine arb3 virintu vandeniu
yra geriausiu vaistu arba karčiu
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieną pakelį šitų gydančių
augmenų užmerkti j vier.4 kvorta čysto spiruta
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio
arba mažiau.

229 Bedford Avė» Brooklyn, N. Y.
Kampas North 4-tos gatvės.

i

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
I 223
puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
deklamuot ant viešų susirinkimų.

•5 ę

Gelžkelio laik rodis sriubelių
užsukamas, vy
riško
didumo
ant 20 metų au
ūsuotas su iš 4
rašytais dubei
tavais viršais u
Labai teisingai
važiuojantiems
ypauuį.-. lezgeliu
įmonėms, kuriems reikia visuomet •*
tikras laikas žinoti, Gvarantuota*
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį am
kiekvieno adreso už 55.75 C. O. D. b
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite
jus užmokėtumėt už toki pat laikro
lėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu
EXCELSIOR WATCH CO.
•06 Athenaeum Blg.. CHICAGO. ILL

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus

I

9-11 A. M.
2-4 P. M.
( 7 -8 P. M.
Nedcllomis. | 9-11 A. M.
1-4 P. M
Telepbonas D;ck:nson 3995 Y.

Valandos >

I

7 Parmenter St
Boston, Pas*.
Visokias ligas gy
dau pasekmingi•įsiai. Ateikit ties:ok pas mane 1
(repais į viršiį tik
įeikit į aptieks:
mano durys bal
tos arba telefoną
iuok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 irti iki
vakare. Teleph. Richmond 2622-R

J. J. Lakštučiui. — ”Ap
vilta meilė” perdaug priva
tiniai "skausmai,” visuome
nė perdaug turi savo skaus
mų ir nesmagumų — nepa
guos.
R- G—ui.—
"Bažnyčios
Charyties" straipsnis mažai
ko pamokina — nedėsime.
Telephone: Cambridge 4S06-M
F. Kucmanui. — Eiliutes
Rusiškas Daktaras Cambridge
netaisysime ir nedėsime. H
Puikus pasiaiškinimas. Mokykitės rašyt proza, ”po- į) Dr. N. A. Glebo w
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos bi
į Tūlas lietuviškas sportas j etų” mes turime perdau gkituose geriausiuose Europos
Kertuko*
Broliui,
Koįnėio žvdo krautuvėn ir rūs
universitetuose.
respondencijos
nedėsime,
čiai suriko ant žvdo:
Valandos:
Tilpo
kitos,
kame
daugiau
Nuo
10
iki
11 ryte, nuo 5 iki 6
— Sei. tu nadaverka. tu
iir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- !
žinių
paduota.
sakei, kad šitas lenciūgėlis
mis nuo 10 iki 12 ryte.
Algirdui.— Šv. B aitra*
■
rvarontuotas ir nenusišers
884 MA1N STREET,
(
viduriiV
įkLaš gyvas
gv vas busiu,
o
dabar
m
j
e
j
au
s
draugystės
Cambridge. Mass.
UU51L
nutek. — da tik mėnesis niai reikalai mažai apeina
kain nusipirkau, o jau kitų miestų lietuvius, Paduokite šiaip margesnių žilodo!
Teisingiausia ir Geriausia
rdas:— Nu Jurgi. tu nehų iš vietos lietuvių gyveA PTI E K A
I
t ai n garsiai aš * tam nimo atsitikimų.
Sutaisom
Receptus su
A.
M.
M-ui.
—
Korespon

škelo nekaltas: kada
džiausią atvda, nežiūrint ar is
t&Vkai pas man šitą lan dencija jau tilpus, taigi kitoj Lietuvos atvežti ar amerikoniški
galite gauti, kokias til
ki tu neišrodei, kad tu korespondencijoje gal klai Gyduolių
oasaulije vartoja, taipgi visados
das
pataisysite.
gvvensi kaip du nerandasi lietuvis aptiekorius.
Nuo Viedro lankeliui. —
čte'— dabar aš tau dosu
E DVARO DALY, savininkas
^dincugelu.
P. : Tamstytės korespondencija
ikoadway S Boston, Man
netilps. Juokelius suvartoGalite reikalaut ir per laiškus,
į Tildąs apsisaugojimui, simę.
o mes per ekspresą gyduoles aty j. Lukšių
Juozui. —. Pasta- siųsim.
r J perilgai užtrukęs
.
’
e. susitikęs Stepą bas Įdėsime vėliaus. Straip
snelis ”Ką reiškia bedievysu
bė,” tai tuščias ginčas,, nes
mielas broli,
-mą
J.MATHUS
OCZ B
niekam negalima uždrausti
mus
pietus
suGeriausias Lietuvii.
-borj
vadinti mus bedieviais, o SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai Ji
u, aš jau p0 mes visai prieš tai neprotes- užkandžiai.
UBAS
Patarnavimas prią
' tuojame, jei kas mus bedie lankus. Parankiausia
lietuviški
kas.
kis. Padaryk viais vadina, nes tais blizgu užeiga.
ago, »
J. MATHUS
, kitaip bijau čiais puošties tik vaikams
■.Z1DA*
I paliekame.
342 Broadway, So. Boston. Mu»
.ago,
ėtojw
C. K. Ralkelis. — Eiliutės ipatalpinsime,
nors ištikrujų!
Chic
ad tave atsiveEi, Vyrai, Visi Pas
iu pačios piktu- tų audrų pasaulyje perdaug
t jau,
o
poetams
vis
da
jų
ne

sarmatisis prie
YUDEIKO!
ių savaip mane pasvei- užtenka ir naujų šaukiasi. lis užlaiko gerą Restauraciją, viGeriau piešt gamtos vaiz -okion rųšiea Alaus. Degtine*
Vyno ir Cigarų.
dus ir pratinti žmones prie
A Po švenčių.
ir
vmnničlrnmn
nami
j;
Pirmiausia
ir parankiausia
meilės
žmoniškumo, negu
v'eta
lietuviams.
^jnas:— Na, kaip pra- ašaroti ir keikti.
J. Mačiui.— Laiškas iš 0- '304 Bro^way ir 259 0 Streets
i į Kalėdas ir Naujus
?
^P-ns tilps sekančiame nu
SO ?CCTON. MASS
,•
t mas:— Juk žinai, ką meryje.

-hh4

u

1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

v
i Traukiu Paveikslus bile kokiu
( laiku ir visados gerai padarau.
Reikalui esant Kreipkitės
pas mane.

T-iri-h

Į

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius

ii
1
>:

±I

259 Hannover st-, Boston, Vass-

TREJOS DEVYNERIOS

LIETUVYS FOTOGRAFAS

-k

Dr. 8. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų
vaikų ligas; net ir chroniškas ligai
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas.
(11-6‘

Jis nemislija.
Baltrus:— Ar buvai ant i
Benio ir Kato ristynių?... Ir i JONAS A. ANDRUŽIS,
ką tu misliji?
453a Broadway, S. Boston, Mass.
— Raulas:— Aš neinu,
kad mislyt, bet tik šaukti
urei.’
UtfuTiszkas D-ras M. Ziseima-

•redakcijos fšhmal

I. R
-Hn-r-r-i
■H-r-r-r t *44 ! * > 4

Žf

--H-t-r-t-K

Visgi naudinga.
Amerikiečio sunui iš mokvklos sugrįžus šventėms
praleisti namo, tėvas norė
damas patirti ko sūnūs iš
moko, jam sako:
— Amerikos universitetai
niekam netikę. Maža iš jų
naudos.
— Aš visgi kitaip manau
— atsako sūnūs. — Nes jei
nieko kito, tai bent bolę
gaudyt išmokina labai ge
rai.
Pilnai tam tiki.
Yankė pasigirdamas tuo-l
: mi, kad yra senu amerikonu
i sako:
— Užtikrinu tamistą. kad
mano prateviai atvykę Ame
rikon su pirmaisiais euro-’
: piečiais.
— Labai tam tikiu, nes
j tuomet čia da nebuvo ateivystės Įstatymų, egzaminuo
jančių proto sveikatą.

imu > ĮGĮOmią

į

Advokatas ir Notarijušas^

•

čia ir beklausti. Per Kalė
das gėrėm ir dainavom, per | REIKIA ŽINOTI. KAD TIK DAINOROS ”TRE
Naujus Metus trubijom ir JOS DEVYNERIOS” YRA TIKR AI LIETUVIŠKOS
ir rėkavom.
Jų lik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nėr asite. tai
O dabar?
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunč ant
Dabar plikas kai tilvi- tuoj
pturėsite.
ir trubink nors i kum

_

Knygoje trijų rūšių eilės:
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
TAUTIŠKOS,
DARBO ŠEIMYNIŠKOS
VALANDAS. IR
_
DARBININKIŠKOS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
Tai gražiausia
ir turtingiausia
eilių
knyga
lietu
Pinigus
geriausiai
siųst ”Money
Orderiu,
” popie
vių
kalboje.
Kiekvienas
turėtų
papuošti
savo
rinius
galima
siųst
tiesiog
paprastam
konverte,
knygyną aiškiai
minėtaadresus
knyga. savo
Kaina
tik 75 centai.
užrašius
ir "Keleivio
” ir
Ta
pati
knyga
drūtais
audimo
apdarais
—
$1.00.
prilipyt už 2c. markę.
"KELEIVIS,
” S0. BALSAI
BOSTON. MASS.
SIELOS
--- ---- --

*-------w

---- ~-

-

'- •
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25,000 KATALIOGU DYKAI

SKAITYKIT SU ATYDA!

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS
REKORDAI PREKIUOJA 75c. ir 60c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk
3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
SKR1PKŪ. TRIUBU, ir daugybę kitokių
MUZIKALIŠKU
INSTRU
MENTŲ, ISTORlškŲ’ IR MALDŲ KNYGŲ' okių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausia koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
5x6%. su 310 paveikslėlių. Kaina 50 e. Reikalaukite visokio tavoro' pas
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta vorus. Agentams parduodu pigiau.
Rašykit tokį adresą:

Turime daugybę FARMŲ Wiscon
sin valstijoj, su naujoms triobom.
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirlr
su gyvuliais ir visoms mašinoms
taipgi galima imt ant randos arbi
ar.t pusės. Dabar laikas žemę apžiu
rėt, nes pati žemė pasirodo koki*
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo
j ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gaus
plačius paaiškinimus, musų adresas
(i-e)
K. MARCINKEVICIA,
1324 So. lOth st,
Sheboygan, Wi»

W. S. WAIDELIS,
BROOKLYN, N. Y.

112 GRAND ST..

KADA TU GIMEI?
f «Č A V7 Iliustruotas Mėnesinis
Juokų Žurnalas.

Tai pirmas toks Juokų bei Satyros Ilius
truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DAUG PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JUOKINGŲ PASISKAITYMŲ.
Prisiųsk savo adresą ir kokiam
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiuntimo, o gausi knygelę, kuri pasakys
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti,
su kokia ypata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
netą. Planetos daikte dėl vyrų ir
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesi savo gimimo. Adresuok:

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10.00 nepirksi

Norint gauti vieną “Š.” num., dėl pasižiūrėjimo, reikia prisiėst 10c.
Adresuok:
149 Millbury Street,

A. ŽVINGILAS,

Worcester, Mass.

Geriausias būdas dė! itrinimo

P. O. BON 3232. BOSTON, MASS.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gų kalbą labai trumpame laike,
jūsų name arba kliasose dienomis
bei vakarais.Rašyk paušktn.mij. Dovana i

Neturi stokuot nei viename name
D-rę Richter'io

PAIN-ĖXRELLER

x %

Keliaujantis Kriaučius

merican School of Languagss

A

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų
naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.
Tikras tiktai su cažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip
gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau.
Aš važinėju po Mass. ir Con.
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
*•
Reikale adresuokit taip:

T

25c. ir 50c. buteliukas vijose aptiekose -rba
stačiai nuo
F. AD. kivMTER & CO.
74-80 Wasblng^on Street.
New York, N. Y.

731 W. 18th St.

JUS

i

'r

1

V A IZ A D A T
V1 A l\ A n A I

GALETE

IŠAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS.
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DĖL VYRU IR
MOTERIŲ.

aaeiacmoior: sek;
j:

1741 W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

i

P. SIMKOIMIS,
7 Uolumbia st.,
Holyoke, Mass.

I

dabar labai madoj, bet Kas iš tų
vakarų,
Džian jeigu tenai nėra

T

i LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
iš

H
-r' i

ši
si

h

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliuny.
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori +
linlcmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
±
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYClA
Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos feisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
bet ir šiaip daug kitokių juokų
KAINA TIK 25 CENTAI.

H

t

Pinigus valima prisiųsti per money orderį arba suvyniot s v..... r)
relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:*.

Dabar k.7 tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

ą

i

miera Biblijos 5%xS colius, turi 382
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai.
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir te
mpdamas į paveikslėlius, (kurie perstato kas buvo pirm sutvėrimo svieto
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kia kniga įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK 81.00
į

Norinti gaut šia Bibliją, pinigus
siuskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresu:

popie

“KELEIVIS”
28 Broadway,
So. Boston, Mass.

i

A. V. BAGDONAS
4736 S. Wood St. CH1CA60, ILL.

i

-Ar slinka jums pluak. i?
Ar pražilę jusi: plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas pi :iskote<. niežas odos galvos?
Ar plinki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš anksčiau pasakytu lią'i.
tai stenkitės apsaugimti Jos. I’žsakykete
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba:
“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europis garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus sava
ite turėti gražius plaukus.—žili ptaukua
—Barzda.—ir dekavones nuo tžganedait'i
kllętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CAI.VACITIA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plaiskotcs ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba kragus
markoms rrisiustus sykiu su Susu antrašu.
.Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžulė
Calvacura—os N. 1 ir knygute "Teisybe
Apie Plaukus.” Išpiaukete žemiau atspau
stą kupor.ą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Bcx 538. Union, N. Y.
JNION LA8ORATORY,
Box 538. Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsiųsti
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus."
(Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antiniu.)

7

KELEIVIS

Paskui Agota atsargiai Ar žinot kadJaponai knypkių prie sa
keltis ir gyventi, reikia ko- ir negavęs atsakymo, su- lęs galvą klausosi. Išeina
įdrėjev
vo drapanų visai nevartoja,
j—|Voti už būvį, už ateitį, kuri murmėjo: „Miegok, ma ta-lAgota, atidaro duris ir rus- kūdikį nušluosčius, nuvynio
Plaukiojančios minos bu bet suriša jas šilkiniais
j-H j-J 1—4 jam jau visiškai nieko ma- ve paraliai.”
|<čiai užklausia:
jo jį ir pasiėmus ant rankų,
vo
vartojamos karėse jau šniūreliais arba sukabina
žiurėjo į kūdikio nekaltą
1—/• Jonaus nesiūlo. Bet reikia! Jeigu kartais kas atlan-J Į — Ko reikalaujate?
prieš
350 metų, bet su tikrai tam tikrais retežėliais.
Negalėdamas il-jkydavo Petrą, Jonas ilgai > — Aš noriu matyti Leną, veidą. Visi sustoję į ratą,
•tė P. Krakaitis. i gyventi.
giau išturėti tokių nuolat klausydavo,
1’
stengdamos pa- mano giminaitę, Leną! Ji ištiesę kaklus, su kokia tai pražūtingomis pasekmėmis
gemančių minčių erzinimo, žinti iš balso ar tik ne pas šičia gyvena — girdisi bai- nežemiška šypsą ir vagis jas pavortota pirmu kartu
Jisai smarkiai gėrė, nete jis
Jč^onijos imperija susiir paleistuvė, ir šeimininkė, rusų-japonų karėj.
užsikreipdavo sie jį kas atėjo? Jisai laukia, lūs moteriškas balsas.
ko darbo ir draugų, ir ap nosstaiga
da
netoli iš 4,000 salų ir api
ir jisai — visų užmirštas,—
kankinasi,
nors
visiškai
nė

linkui,
užsiklodavo
gal

—
Taip,
ji
čia
kitąsyk
bu

sigyveno skiepe kartu su vą, idant nė mažiausis švie ra pasaulyje ypatos, kuri jį
Senųjų algos klausimas ma iš viso apie 260,000 ke
žiurėjo į tą naujai gimusį
vo. O kam jos reikia?
vagimis ir paleistuvėmis,
Turėjo meilutę, — Man labai reikalinga. smogų, mažą, silpnutį, kaip pirmu kartu buvo pakeltas turkampių mylių plotą.
spindulys neliestų jo lankytų.
baigdamas savo ir taip jau sos
jausmo balsas tyrlaukiuose, Anglijos parliamente 1844
Susiriesdavo taip bet ta mirė kokia tai bjau Ar jos nėra?
jam inkirėjusias dienas. Jo akių.
Massachusetts valstija ir
kad keliais siek ria liga. Buvo broliai, se — Lena mirė. Mirė va šaukiantis visus kur tai to metais.
kūnas liguistas ir išbalęs; smarkiai,
Bostono
apielinkė
garsi
smakrą ir tūnodavo, suo, tėvai, bet gyvenimo kar šv. Elzbietos libonbuty- li ir siūlantis visiems malo
ant nepaprastai raukšlėto davo
Prancūzas
yra
buvęs
Lie

žuvinkyste ir čeverykų išnų gyvenimą...
bangos atskyrė juos tūks je.
veido ir suvytusių pirštų bijodamas parodyti mažiau tančiais
tuvos
karalium.
dirbime.
mylių vienus nuo Ir vėl grabinė tyla ir to Ir vėl tamsi rusti naktis,
gyvybės ženklą. Ant jo
gludi nuolatinės kankynės si
buvo sukrauta krūva skar kitų. Gal jų jau ir gyvų ne kia ilga, kad Jonui net silp su savo nuolatinėmis šmėk
ir alkoholio antspauda; malų,
našta buvo sunki, vie bėra, berods, jam vistiek na pasidarė. Paskui nepa lomis. Jonas nemiegojo,
mirtis jau jį daboja, tarsi nok jisai
nejautė, pat?
žįstamas balsas pratarė: susitraukęs į kamuolį gulė
apuokas aklas dienos laiku, apart to, kadnieko
jam
baisiai
Greitai
nubloškęs
nuo
sa

„Likite sveiki.’’
jo, jausdamas karčią teisy
bet gerai matąs naktiestamReal Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
šalta.
Jeigu
kas
kur
sušna

vęs
antklodę
deda
suvytu

Bet
rodosi
ji
nesiskubino
bę, jog jau gal tuoj reikės
sumoj. Dieną jinai pasislė
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
pusi kur tamsioje kertelėje, bžda, jisai da labiau susi sias rankas ant galvos ir iš eiti, kadangi Agota vėl už mirti, jaunam 27 metų vai
Pinigų. Teismiški Reikalai.
traukia
į
kamuolį
ir
net
išpustos
krutinės
nejučio

klausė
:
kinui, neatsiekus nei šešėlio
betuno, tik naktį tyliai iš drūčiai iš baimės užsimer
BROCKTONE:
mis veržiasi ilgas, gilus at — Ką jus čia turit? Ar to, kas buvo išsyk galima at
SO. BOSTONE:
lenda ir atsisėda prie jo
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
kia,
bijodamas
netik
atsi

sidūsėjimas.
Lenai
atnešei?
siekti,
jis
dėlto
susigraudino
priegalvio, ir ten smakso il
Utarninkais ir S ubą tomis,
Barristers Hali, 45—16,
Kas tai nupuolė ant grin ir pradėjo verkti. Pertrau
28 Broad**y.
kampas Main ir Belmont Sts.
gą, ilgą laiką iki pirmi sau kvėpti, bet ir ką-nors pamą — Atidaryk duris, tu biestyti.
Jisai
tankiai
melsda

se,
—
suriko
už
durų
Katriu

Tel. So. Boston 935 W.
dų
ir
nepažįstama
verkda

Tel. Brockton 1875.
keikė
dieną
savo
gi

komis
lės spinduliai neprasimuš
ma prabilo:
mimo. keikė žmones, kurie
davo per mažą dulkėmis ap vosi, idant naktis butų am tė. Kitaip išmušiu!
žina,
niekad
nepasibaigtų;
Drebėdamas
nuo
šalčio
—
Imkite,
susimildami,
supažindino jį su gyveni
rūkusį langelį į jo kamba
už
vis
labiausiai
geidė,
kad
Jonas
atidaro
duris
ir
vėl
imkit,
dėl
Dievo
meilės
pri

mu, ant galo keikė laiką,
riuką. Tuno ji ten rami ir
jam
kas
pridėtų
šautuvą
greitai
gula.
Katriutė
jau
imkite,
o
aš...
aš
turiu
eiti.
V
kuomet susipažino su myli
be galo kantri. .Kuomet gi
prie
galvos
iš
užpakalio
ten,
susišukavus,
apsiprausus,
—
Bet
kas-gi
šičia?
ma
mergaite,
kuri
ir
buvo
blyksteldavo dienos šviesa,
jisai bailiai iškišdavo iš-po kur yra maža duobutė, ir iš sėdasi ant krašto lovos, už t Paskui vėl tyla ir neaiš pradžia jo grimzdimo į tam
sideda vieną koją ant kitos kus verksmas.
Verk’smas saus urvo bedugnę. Jani
antklodės galvą. Kamba šautų.
Diena gi visu smarkumu ir sako:
buvo graudus, tarsi nuilsu rodėsi akįse tas jaunas kū
ryje matosi visi senai iki
—
O
aš
tau
naujieną
at

žadina,
kelia
visus
ant
ko

si kanklininko ranka, kad dikis visame savo skaistu
Indomiausias aprašymas apie visas
smulkmenų žinomi rakan
jų,
ir
viskas
pradeda
judėti,
nešiau.
Lena
vakar
mirė.
nenoroms liečia drūčiai in- me, kuriam da viskas prie
dai. Šviesu, ramu. Bet ji
BAISENYBES:
krutėti.
Skiepe
pirmiausiai
—
Kokia
Lena?
—
pa

temptą stygą, o ta styga bu šakyje, visa gamtos grožė
sai netiki tai gražiai iliuzi
vo paskutinė ant brangaus yra jam skirta. O jisai, Jo
jai kaip kiti, arba kaip ti pabusdavo šeimininkė, seny klausė Jonas.
kėjo ir jisai pats prieš 5—6 va moteriškė Agota: ji tu — Štai ir po mieliausiui, muzikalio įrankio, ir kuo nas, jau tikrai žino, kad
metus, kuomet jautėsi jau rėjo sau mylimą 25 metų pamiršai? Ta Lena, kuri met ji nutruks, ant amžių reikia jam tuoj užleisti vie
Garsiai pasirai- čia gyveno. Ar pameni?
užmigs tas graudus, žavė- tą tam gimusiam jaunuo
nu, stipriu; kuomet gyveni vaikiną.
liui.
mas visa savo grože masino vius, pradėdavo baladotis — Atsiminiau. Numirė? jantis balsas.
virtuvėje,
trankyti
indais
ir
—
Žiūrėk,
tu
kaip
tik
ne— Žinoma, numirė, kaip
Ties galva jau tunoja mir
savo žavėjančia, dangiška
ką
tai
vis
dėliodavo
šalia
jo
užtroškinai
—
rūsčiai
pra

ir
visi.
tis, tunoja nesikrutindama,
šypsą! Vieton to, jisai su
nepasitikėjimu peržiūrinėjo — Jono — durų. Jisai jau Katriutė pasiseilinus pir šnekėjo Agota.— Mat ir ji kantri.
kiekvieną tamsesnį kampelį, tė ir viską girdėjo, bet duo štą nutrynė pudrą nuo an bando būti motna!... Ar tai
taip galima? Kas taip kū
paskui staiga atsisukdavo davo sau žodį neatsišaukti, takio.
jeigu
pašauks.
Bet
jinai
dikius
vynioja? Eik-šę. Į “Keleivio’’ Skaitytojus.
—
Nuo
ko
mirė?
užpakaliu, tarsi savo gudru
nešaukė
ir
po
kiek
laiko
Eikš
čia,
aš sakau. Ko da
— O ką aš žinau? Man
Gerbiamieji:— kuriu pre
mu norėjo prigauti ir pa
kur
tai
išnykdavo;
už
kokių
bar
žliumbi.
Ar
taip
gali

numerata
pasibaigė malonė
Ar
tu
vakar kavinėje sakė,
matyti savo nežinomą prie
poros
valandų
pabusdavo
ir
kite
atnaujinti,
nes sulyg krama?
!
ją mylėjai?
šą, ir tik paskui ramiai pasos taisyklių priversti busim
kiti
du
įnamiai:
jauna,
be
Ir
vėl
tyla.
Jonas
apsi

siremdavo ant drebančių
laiko suvytusi, Katriutė, ir — Žinoma, draugę ir ne- džiaugė, kad ne pas jį atėjo, sulaikyt, taipgi meldžiame
alkūnių ir žiurėjo, tėmyjo šeimininkės
ir savo draugus pakalbint už
numylėtinis — mylėti?
ir jau rengėsi užmigti, kaip i sirašyti
"Keleivį” kaipo tik
kaip greitai nyksta gęstan
Katriutė nežinojo ką dau štai atsidaro duris. Įneina
Petras.
Pastarąjį
visi
ger

rai
darbininkišką
čios nakties tamsa. Čia jau
giau jam sakyti; norėdama Katriutė, apsitaisius raudo kuris prie kiekvienoslaikraštį,
bė
kaipo
drąsų
ir
visuomet
progos
pasirodydavo stebėtini vai
nuduoti, kad Jonas jai pa nai dėl
šventai gina darbininkų rei
atvirą
žmogų.
Jisai
jiems
pasivaikščiojimo.
zdeliai: virpa judėjimas buvo žinomas, kaipo gabus tinka, primerkė vieną akį ir
__ _
Išdalies jau girta. Lengvai kalus.
milžiniško kūno, be jokios
stengėsi
nusijuokti.
Mainydami adresą būtinai
atsisėdo ant lovos ir kaip
formos ir tokio baisaus, šly vagilius, bet daugiau apie Diena jau prasidėjo. Ta .kūdikis
turit priduoti SENĄJĮ ir
suplojo
delnais:
ji
žinoti
nieks
ir
nežinojo.
kštaus!
Kūnas permato
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
diena, šeštadienis, buvo la-; _
— Kūdikį
Kūdiki atnešė, tokį
toki ma- darius.
mas,— ir viskas, kas pasie Už vis didžiausiu Jonui ne bai
adreso ne
šalta. Žmonių labai ma-. žiuliuką. bet reikia, tarsi po galima. permainyt
Mainant adresą už
nyje. už jo. atrodo lyg butų smagumu buvo judviejų pa zai matėsi
gatvėse. Alena is- licijos viršininkas. Dievaži, tenka parašyt atvirutę, nes
jo viduryje, ir toji visa budimas. nes jiedu turėjo ėjo iš ligonbučio, ir išsyk jai kaio viršininkas,
teisę
ateiti
i
jo
kambarį
ir
tas pigiau ir parankiau.
kombinacija labai erzindavo
Paskui linksmai nusijuo- I
Daugelis skaitytojų mainy
nervus. Dabar jisai jau kalbėti su juomi arba bent pasidarė net linksma, kad
šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W.
jau
vakaras,
ir
ją
niekas
nekė
ir
uždavė
galais
pirštų
priverst
jį
galvoti.
Su
Ka

dami
adresą arba klausdami
labai bijos, nes žino, kad vi
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
ko-nors. parašę laišką neužkli
pastebės, — ją. merginą, su jonuj
nosį.
goje aprašoma karė vokiečių su francuzais. Skaitant šitą knygą
sa tai tuoj pranyks, kad su triute Jonas buvo artimoje šešių dienų kūdikiu ant ran- j — Eiva
juoja
ir prilipina tik už lc.
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus
yra
pažintvje.
ir
net
kur
pasigė

pažiūrėti.
Einam
sekančia nakčia vėl vargins
• pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo
markę.
Persergime visus,
vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuvių kalbon tą veijo liguistą
vaidentuvę. ręs pažadėjo ią vesti. Ji gi kų. Ji iškarto tikėjo, kad, pažiūrėsim ir viskas. Ago- kad tokių laiškų niekados ne 5f skaudžiai
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros
iš
to
nusijuokė,
nors
ir
iki
kaip
tik
peržengs
ligonbučio
ta
rengiasi
ji
prausti,
o
jis
siųstų.
nes
Amerikoj
ar
laiš

Nejučiomis jisai lyg užsnūs
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15e.
tuojaus ją apsups kad rėkia, tai rėkia vis: uau, kas užlipytas ar neužlipytas,
■
Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron ąrbr. po 5c. markėms
davo.
Sapnuodavosi jam šiam laikui mano, kad Jo slenkstį
---- pažįstamų uau j
gauja x.
žmonių,
turi būt pridėta markė už 2c.,
nas
ją
myli.
Pati
ji
gana
baisus sapnai, taip kad šal
“KELEIVIS"
vaikinų ir merginų
_ nuduoti kitaip tą laišką numeta arba
.. _ -. su
„ .rus. ’ I _______
Katriutė ___
norėjo
tas prakaitas ji visą apioil- nešvari, priekvailė, visuo tum tėvo veidu
reikia
už
jį primokėt adresapriešakyje
toį-^išvaizdą^kaip
tcTkudi28 Broadway,
So. Boston, Mass.
”Kel.” Administracija.
davo. Štai baltas kamba met jaučiamas nemalonus ir visi ją pirštais rodys ir
j
r
v
į
su
balsu
suklykė:
kvapas
iš
jos
burnos;
tan

cxjx^:oxtxtx:pxxMxx4^<coj?»xxKXMc<<KOxocxxMcxoLX<jooo>
rys, baltos grindis, baltos
rėkaus: štai jauna mergina, „uau, uau.”
kiai
nakvoja
Dolicijos
nuo

sienos ir net ta fantastiška
pabaigusi gimnaziją, turėjo — Einam! nenori, na, ma
šviesa išrodo stebėtinai bal vadoj, dagi su Petru nesenai
r
pažįstamų vaikinų, protingų tave dievai, stipk čia, jeigu
ta: juoda ilga gyvatė išlįs kartu e’ėrė. bučiavosi ir ir
gerų,
rausdavo
nuo
nepatinka.
davo per apačia durų, tyliai nrisižadėįo būti draugais
šnypšdama.
Visu baisiau ant visados. Pasigirdus Pe mandagaus žodžio, o štai, jr pasišokėdama išėjo. Už
šešios dienos atgal pagimdė, pusvalandžio Jonas svvruosias buvo tas jos šnvpimas. tro balsui. Jonas net nutir kudikį
ligonbutyje,
1kur j damas
_____ _ nedrąsiai prasivėrė
kaž-kodėl taip labai pana po, garsiai sudejavo, bet iš
šus į jam žinomą juoką; sigandęs savo balso net ap gimdo ir kitos pasileidėlės. !i duris i virtuve.
prisimindavo jis netolimą siverkė. Štai jo akyse mir Bet gatvėse nieko nesi-'i — Uždaryk, peršaldysi!—
savo praeitį, kuomet jisai ga atskiri vaizdeliai, kaip matė. Jose liuosai švilpė suriko Petras.
' buvo pamvlėjęs vieną ma Katriutė su Petru sėdi ko aštrus šiaurės vėjas, pakel Viduryje ant aslos geldo
žai jam žinomą mergaitę, kiame tai tamsiame kamba damas iki viršūnių medžių je guli mažas kūdikėlis; vi
Ar Esi Kankinamas
pakalbino ja būti šio taip ryje, visi aplinkui tyliai kal tirštus blizgančius sniego si namiškiai aplink apstoję
basi,
jiedu
taip
pat
vos
viens
sukurius.
Alenai
pasidarė
žiauraus betikslio jo gyveni
tėmyją į besimau
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo,
Petras sujudi nejauku, graudu vienai ant atydžiai
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
mo drauge: ji gi tuomet I kitą girdi.
danti kūdikį, Katriutė navybės, Užkrečiamais Ligais. Lytiškai
taip piktai nusijuokė ir taip nančiu balsu guodžiasi apie lauko. Aplinkui šalta, vė sitaikius progai. prisėlino
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruosavo
sunkų
vagies
gyveni

Kožnas vyras turi pareikalauti umu
jas
kaukia
visokiais
balsais,
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
panašiai...
arčiau ir pirštais aptėškė
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų.
mą, Jonas gi bučiuoja jo laužo medžių šakas. Dvi j kūdikį, Visi gardžiai nusi
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pi’—>.
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligcmes •
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Gyvatė kur tai urnai va rankas ir kalba: „aš myliu karštos ašaros nuriedėjo
• Ar turi skaudėjimus strėnose, sa..^goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
landžiukei išnyko, idant vėl vagis už tai, kad jie drąsus.” jos skruotais ir sušalo. Pa juoke. tik Agota suriko:
riuose; galvos skaudėjimus: blogų avyrai
negabi
pri
darbo
ir
ne
galingi
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus:
nepoilgam sugrįžti šnypšti Ir da ką tai kalbėjosi, bet lenkus galvą nutrynė su — Eik šalin! Ko čia lenuauduetis i#iimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;
ir vėl išnykti, ir vėl, ir vėl... jau nepamena. ”Aš irgi stingusias ašaras ir nukiū di, kur nereik!
aĮsiengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
sius ratus j*o akių; ar negali miegoti;
Katriutė suplojo delnais
Kartą jisai susapnavo ką tai myliu tave, už tai, kad tu tino tolyn. Dabar jinai jau
didžios vertybes medikališkų knygų
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin
juokingo; smarkiai nusijuo oamokytas, inteligentiškas nekentė savęs ir kūdikio: ir da linksmiau sušuko:
nintas ir lengvai sujudintas: ner
sava gyvastį, kaip jie igau-_ ligas ir
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
kė, bet išgirdęs savo balsą žmogus ir supranti, jauti.’’ gyvastis rodėsi nereikalin — Kaip mane gyvą matot,
kaip jiems gali būti '.-grąžinta svei
visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
net pasipurtė; jisai buvo Jonas vėl siekė jį bučiuoti, ga, bet ją atkakliai stūmė rėkia, kaip viršininkas.
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos
kata, stipruma'’
spėkas trumpu lai
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
toks spiegiantis, tarsi kva Petras malonia šypsą nu pirmyn žodžiai:
„Laisvės — O ar matei viršininką
ku ir su „mzais kaštais. Jeigu nori
pasaKys jums apie tuos daiktus aiškei
Kelias
j
Sveikatą,
tojo kur tai tyruose siela, švitusiu veidu sušuko: „Tei gatvė, antras namas nuo geldoje? — užklausė Petras.
u«i vyras tarp vyrą—stipras, resnas,
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsite
Stiprumą
ir Energiją.
energitiškas vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
kuomet jos kūnas pūva už sybė. broli, mirsim, bet ne- kampo.’’
Visi vėl pasileido juokais.
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas
ta knyga parodys
mirštas kur tai ant karės pasiduosim.’’ Ir tada taip Jonas, jau apsitaisęs, vėl Jonas jau ir norėjo balsiai
vyras, .jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant konlauko.
buvo jam malonu, linksma, gulėjo ir iki pat ausų sten nusijuokti, bet atsisuko at
vertos niera paduotas medi'kališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius.
Pasigirdo pirmi balsai. o dabar gi, kuomet mirties gėsi apsikloti kokiu tai da gal. Ten pasienyje sėdėjo
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kupon*.
Viršui jo lango žmonės kur šmėkla daboja kiekvieną jo likusiu skarmalu. Kamba kūdikio motina, jos didelės
tai bėga, skubinas už viens pasikrutinimą. gi diena šau ryje šalta, kampai ir du- nuo ligos ir skausmo akis,
Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
kito, važiuoja, garsiai kal kte šaukia gyventi, tai Jo rįs apšarmoję. Visą dieną buvo paplukusios ašarose.
DR. J. Rl'SSEL PRICE CO.. L. 202. 208 N. Fiftb Avė.. Cbice<o.
ba; ten vėl kur tai kas be nas negalėjo surasti kas ga jisai mąstė, kad ryt eisiąs Vienok prisižiūrėjęs arčiau
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jus’.’ Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau
pasigailėjimo tranko girgž lėtų būt biauresnio, inkires- kur tai prašyti darbo, bet pamatė jos veide kokią tai
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
dančias duris, matyt negali nio jo gyvenimui už tą prieš- dabar jam pasidarė net malonią šypsą.— tai moti
Vardas ir pavarde................................................................................................................... ..
uždaryti.
Didmiestis jau ginybę.
lengva, kad laikas jau apie na šypsosi.
Persitikrinęs,
Adresas,
atgimė. Ir štai jam akyse — Ponuli, ar miegi? — tai pamiršti. Tame pasi kad ji verkia iš džiaugsmo,
**•
stoja dienos klausimas vi per juokus paklausė už du girdo kad kas barškina iš Jonas balsiai nusijuokė:
Miestas
.... Stejtas
same savo nuogume: reikia rų Petras. Kiek luktelėjęs laukines duris. Jonas pakė- Chi-chi-chi!
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VISIŠKAI UZ
DYKĄ

KELEIVIS

I Norėjo išdinamituot valsti
Mass? chnse tts tori
KATALIKŲ KLERIKALAI
jos kapitolių.
Sint
r kitokius
Nesusektas
bombistas
3,693,310 gyventoji!. BOIKOTUOS
WILSONĄ.
Naujų Metų naktį prie vals—
m
Rengia So. Bos ono Lietuvos Dukterų ir Sunu Draugyste
bus
.
tijos
kapitoliaus
(Statė
Sulyg valstijos statisti Jis prasižengė kunigijai,
kos biuro pranešimo, Mas kad neapskelbė Meksikai House) skiepo durų pakaSubatoj, 8 Sausio-January, 1916
DUOKIT PASIŪT MUMS
bino mažą valizukę su pra
karės.
sachusetts valstijos dabar
Hr. dz a 30 va vakare.
yra 3,693,310 gyventojų, ar Nevv Jersev diocezijos vy gariška mašina, kuri ką-tik
Užtikrina m, kad Jus saėėdysit pinigų ir
turėsite GRAŽIUS KUBUS. Mes imam
LIETUVIŲ LABDARYSTES SVEIA1NEJ
ba 9.7 nuošimčio daugiau, skupas McFaul pradėjo vei neišnešė į padanges tą na
materiją iš geruįą firmų ir primieruojam
negu buvo 1910 metais. kti, kad išpildžius katalikiš mą. Tūla moteirs 7 vai. ry Kampas E ir Silver sts.,
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
So. Boston, Mass.
išvaizdos ir būna tvirtesni.
Statistikos biuras priduria, kų draugysčių sąjungos su te praeinant pro kapitoliaus
Bus
gardžiu
gėrimu
šaldytos
Smetonos
ir
visokių
vaiį
kad Massachusetts tokiu važiavimo, atsibuvusio pe namą pamatė valizukę be
GĖRIS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOKOMITETAS
budu turi 327,000 žmonių reitą vasarą Nevv Yorke, nu kabant prie durų. Jinai gių specijališkai tam prirengtų.
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.
daugiau, negu sudėtos krū tarimus. Tie nutarimai pa greit nubėgo kapitoliun pra
TAIPGI IšVALOM IR IšPROSINAM
PAJIEšKAU LAIKRO
von Rhode Island, New smerkia Su v. Valstijų admi nešė apie tai namsargiui, Viešbutis darbininkams.
VISOKIAS VYKU IK MOTERŲ
DŽIŲ TAISYTOJO,
Hampshire, Vermont, Dė nistraciją, kad ši neapskel kuris labai atsargiai paėmė
Sausio 7 d. atsidarys nau
DRAPANAS.
Kuris butų ekspertas, atlė vare, Utah, Nevada, Ne v bė Meksikai karės už tai, valizukę ir nunešė policijon. jas didelis hotelis prie Pine
Tikras Jūsų brolis lietuvis
Mexico, Idaho, Arizona ir kad Meksikos valdžia nu Išegziminavus valizukę at st., South End miesto daly sišaukit per laišką ir priWyoming valstijos. Sulyg baudė mirčia kelis intrigan- rakta 'pragariškoji mašina je. Visas tas 3-jų lubų dide duokit pilna antrašą.
Ant. Januška
S. B.
savo gyventojų skaičiaus, tus kunigus. Amerikos ku ir dinamitas, kurio sprogi - lis namas įtaisytas darbi
222 W. BROADVVAY,
Massachusetts užima tarp nigija už tai, kad prez. Wil- mas gal būt butų suardęs ninkams ir bedarbiams, nes 28 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.
So.
Boston,
Mass.
Suvienytų Valstijų šeštą sonas sulaikė šalį nuo karės visa triobą.
kaina už nakvynę ir pusry
Telefonas: So. Boston—21013
Tūli snėja, kad tai vokie- čius tik 20c. Taip pigių vie
vietą.
ir neleido žmonėms žudyties
Štai keliatas didesnių. Ma ir kraują lieti, nutarė šiais čių darbas bet galima ma- tų hotelyje yra virš 500. DIDŽIAŲSIS NUPIGINIssachusetts valstijos miestų metais darbuotis visomis nvti. kad ir provokacijos Viešbutis pastatytas labda
MAS.
ir kiek jie turi gyventojų: savo jiegomis, kad į šalies darbu tas gali būti.
Telephone: Bark Bay 4200
KOKI
KADA
KAS
YRA GIRDĖJĘS (ji
rystei tų žmonių, kurie dėl
.-Rissi. Ah EJ[WSH
Boston ............ 745,439 prezidentu* įkišti karingąjį
(savo bėdinumo negali gaut Ant Deimantų. Laikrodžių. Lenciūgų
DAKTARAS
Vienatim* !enr iska>
ir auksuotų
Worcester......... 162,697 p. Rooseveltą.
Du koncertai.
pastogės švaresniuose hote- ir kitokių auksinių
daiktų.
DANTŲ DAh TARAS
Fall River......... 124.791 Na ir be aiškinimų aišku,
Taipgi parduodu grafofonus su
Fr. Matulaitis Užtaisau
Gabijos Draugija 2 d. sau liuose. o pigus „ložding- Fetuviškais
I
rekordais,
siuvamas
ma

pasigadinu >* dantis ’.t
109,568
Nevv Bedford ..
i ig as.
GYIK1 visokias
VISOKIAS LIGAS.
ko jėzuitai trokšta. Wilso- sio vakare Lietuvių svetai hausai,” kur sueina visokie šinas ir rainkotus ant lengvų išmo- »» nvnn
d
ledu naujus Lau-v&nmtBdJU
Cambridge .... 108.822 nas negeras, nes dėl kelių nėje turėio savo koncertą. visūomenės padugnės ir val i ėjimų. Tai yra viena iš geriausių
PRITAIKO AKINIUS.
v;etų, kur jus galit nusipirkt sau rei
straukiu
darni*
h.
1<> skausmo
Lowell ............ 107.978 Meksikos kunigų nenorėjo Koncertas buvo gražus ir katos
tai tikri kėkšvnai kalingą daiktą pigiai ir gerą. Eida Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Springfield .... 102.971 kelti karės. Rooseveltas gi, turtingas savo turiniu, bet ir save gerbiantis vargšas į mas pro šalį užeik persitikrinti. To176 HARRISON AVE_ BOSTON.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
nuo Bostono, prisiunėiam per Iii
Lynn .................. . 9a,803 kuriam prezidentaujant jau publiko* buvo labai mažai. tokius nakvynės namus ne liaus
pačtą. Užsakymus pristatom į na !
419 BOYLSTON STR.
Lavvrence......... 90,250 senai butų lineliais žmonių
mus; aš. ar mano agentai. GvaranTa patį vakarą LSS. 60 nori eiti. Šiame gi Dawes ruotus
ant
20
metų
atmainom,
jeigu
ouiit
•-v ir 421,
Suite •eijy*
419, ‘420
Somerville......... 86,854 kraujas tekėjęs, tai vienin kuono* svetainėje taipgi bu Hotelyj nakvynę ir pusry nubluks anksčiau. Visi mane žino ir
V
f
Brockton ......... 62,288 telis žmogus tinkamas į ša vo koncertą*. Čia žmonių čius galės gauti už 20c. tik kas sykį pirko, tas nesigaili. Siųsk ' Netoli didžiojo miesto knygyno,
laišą,
o
mes
tuoj
pribusim
j
jūsų
BOSTON,
MASS.
I
Holvoke............ 60,810 lies valdonus, sako vysku b’-'vo r>ri°ikimšusių lyg sil bedarbiai ir padorus žmo- namus.
Haverhill........... . 49,450 pas.
.Taisom laikrodžius, žiedus ir ki
kių statinėj. Bet daugeliui nės-darbininkai.
J
tokius daiktus.
Darbas gvarantuoMalden .............. . 48,907
2 Pabaigusi kurs...
><inan» Medicai l
lauktų aktorių dėlei blogo
tas.
Chelsea ............ 43,426 UŽKAPOJO 4 ŽMONES oro neprib^vus, buvo suloš
I
Paliegę. Ralltmore. Md
P. KETVIRTIS JEVVLERY CO.
Sustreikavo plumberiai. kampas
Nevvton ............ 43,113
£
Pasekmingai
atlieka -avo darną J i
Broadway. 324 E street.
IR PATS NUSIŽUDĖ.
ta tik „Alkanas Jonukas”
r
prie
gimdymo,
taipgi suteikia vi- t
So.
Boston,
Mass.
.
40,674
Apie
700
plumberių-uniQuincv ..............
* sokias rodąs ir pagelba Įvairiose Į
komedija. „Rožvtė su mo
Bethel,
Conn.
—
JuodveiFitchburg ......... 39,656
* moterų ligose
■t
tina.” Džian Bambos spv- jistų 2 d. sausio nutarė
Uiia:k
.eriausį
Salėm ................ 37,200 dis Steele nakties laiku už čius ir keliatas monologų streikuoti, jeigu jų kontraMAGIC SCHOOL
iį
Taunton ........... . 36.161 kapojo kirviu savo žmoną, pa°?kvta. Beto deklamavo ktieriai neišpildys jų reika Ar nori būti magiku? Ar nori Elip, Vyną. Likieriua ir :F. Stnpiene
dvi
podukras,
žentą,
o
pas

|
so.
B<
>S'|
<
viASS
J
teatruose? Tai mokykis ma
Beverlv ............ 22,959
kitokius gardžius gėrimus
ir Riiunėlio draugijėlės jau lavimo. Jie reikalauja 6 dirbti
kui
pats
nusinuodijo.
Ma

giją,
yra
lengva
išmokti.
Dykai
pir

dol. už dienos darbą ir 8 va ma lekcija ir magijos štuka. tik priPeabody ............ 18,625
!
nučiai nariai.
o taipgi ir geriausio taha> » > « * < ........................ ..
tyt,
gavo
sumišimą
proto.
landų
darbo
dienos.
Dabar
siųskite 25c. Jei nenori štukos, tai
Gardnel*............ 16,376
Šis iuokų vakarėlis nors
10c., tai gausite katalogą
ko Cigarus
gi gauna po 85.20 už dienos irprisiųskite
lekciją.
ATVEŽĖ
$35.000.000
ir
nenerturtingas
buvo,
Meldžiame
užeiti, o visados rasi
Tel.: 2787-J
IŠGĖRĖ NUODŲ IR
darbą ir dirba savaitėje 44 Su pirma magijos štuka ir lekci
AUKSO.
žmonėms
matomai
patiko,
gražų
patarnavimą.
ja
jau
galėsi
padaryti
didelę
nuosta

NUSIŠOVĖ.
ba tarp žmonių. Keliatas, kurie pri
jeipni aukų lėšoms padengti valandas.
Dr. David W Rosen
Pereitoj
savaitėj
garlaivis
362
2nd_________
si., _________________
So. 8oston. i
siuntė po 25c. katalogai sugrįžo, nePereitą sąvaitę Medford,
_______
surinkta
anie
6
doleriai.
—i adresai, todl prisiųskite gerus
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
Mass., 4 policijantai išgirdę „Baltic” atvežė iš Anglijos
Suėmė 8 kazirnikus.
adresus.
Rusiškai ir Vokiškai.
Tš te visfri matosi, kad bo
$35.000.000
vertės
aukso
į
šūvį artimam šilelyje nubė
J. STANKUS.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
stoniečiai
60-tai
kuopai
ga

Policija iš West Somer- 42 Vine st„
Valandos:
..Montello. Mass.
go ir rado ant akmens ku- Nevv Yorko bankas. Vis tai na simpatizuoja.
simpatizuoja,
už
ką
reiville
2
d.
sausio
užpuolė
ant
karės
užsakymus.
už
Nuo
8 iki 10 ryte. Nu
S. Baracevičius
linčią persišovusią merginą.
kia jiems tart ačiū.
2 iki 3 dieną, nuo 7
namo po nr. 22 Holland str.,
STORAS PARSIDUODA.
Pasirodė, kad tai yra Bessie
GRABORIUS.
8 vakare.
v
I kame yra graikų kliu’oa* ir
321 HANOVER .SIKEET.
Visokių
valgomų daiktų krautuvė, Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
Lukanov, buvusi Worceste!
BOSTON. MASS.
S
Pasmerkia prisirengimą. užtikus ten bekaziruoian- apgyventoj lietuvių vietoj, parsiduo stuose.
rio ligonbutyje prižiūrėtoja
<=
čius
suėmė
8
kazirnikus.
PATARNAVIMAS GERAS IR
Saulio 2 d. Faneuil Hali
da už prieinamą kainą. Nedėldieligonių. Jinai 1913 metais
Padarius
kratą
rado
khube
PIGUS.
niais eina geras biznis su aiskrimu
svetaipėje atsibuvo viešas
išvilko aikštėn daug bjaurių
Didelį
palaidoju
už $45, mažą už $15.
tik šimtą kortų kaladžių.
ir kitokiais daiktais.
(1)
dalvkų iš ligonbučio valdv- Išdaužė lanarus, kad nenori susirinkimas, kame dalyva•z
---- ; ------14
„Darbininko.”
vo rir* 5.000 žmonių.
Po
Kreipkitės į:
bos elgimosi
su protiškais
li
Pavogė
ir
prarado.
D. MEŠKAUSKAS.
goniais. Jos paskelbimas
Visokius tyram- Drabužius
V
Juozas Putauskas, gyve prakalbų likosi priimta re
Brigton, Mass
Siuvame ant Užsakymo
net valdžią privertė dalyką nąs po No. 134 Gold st., atė zoliucija. pasmerkianti Su Tris vagišiai pasivogę Dr. 43 Lincoln st.,
Išvalome, sutaisome ir išprosi- k
ištirti ir padaryti ligonbu- jęs „Keleivio” redakciion vienytų Valstijų prisirengi C. Weselhoeft’o automobilių Matyt galima išryto iki 9 vai.,
name *enus.
j
tyje tvarką, kad apsaugojus skundėsi, kad keliatas vai mą (preparedness) prie ka nuo Beacon st., susėdę pasi I vakare nuo 4 vai.
Vienintelė Kriaučių \ompanija Į
i So. Bostone, km vi<xme duoda fl
ligonius nuo žvėriško su jais kėzų, kurie pardavinėja rė*. Rezoliucijoje pabrie- leido važiuoti, bet bevažiuo I
t -zerą ir graž' larb; už prieina- j!
REIKALINGAS
DUONKEPIS.
žiama,
kad
tas
prisirengi

apsiėjimo. Tečiaus p-lė Lu kun. Kemešio „Darbininką.”
Parduodu Paminklus ir Kvietkas.
jant ant kampo Tremont st. i
mą kainą
I
Kuris moka atsakančiai kept lietu Užlaikau automobilius greitam susi ! PASIŪDINK P\> MUS SIUTĄ j
kanov, kuri viešai apreiškė išdaužė jo namuose visus mą* yra reikalingas ne vi įsimušė i Fisherio restorano viška
duoną: Juodą, pusbaltę ir bal- nėsimai.
nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu
NEŠIOSI IR '>ž \UGSIESI. N
..........
esanti socijalistė pateko ant nuo gatvės langus ir durų suomenei. Ibet tik
keliatos ianga, tai ir savo laimiki na- ta. Taipgi visokius ragaišius (keikus) kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei- 1l OTodėl,
kuri*<■ * nasisiudint ,
ir
kad
butų
blaivas
pasidėt
čiau,
negu
vietiniai
nes
--------~
—
..........
"
ir
Hvioniha
lr
but1
*
ir
galėtų
]
„
graboriai,
“prarado iir UVIgUUą atsakančia kauciją — $100.00.
„black listo” ir nuo tūlo lai stiklus, pridarydami išviso kapitalistų pelnui,_^o sykiu
'
gerą
siutą,
išvalv
ba suprosit, {j
(1) mano automobilius stovi visados ant
kreipkitės pas mus.
,|
ko niekur negalėjo gaut ant $50 blėdies. Durų stik iis gadina užpuolimo pavo bausmę užsipelnė.
Atsišaukit šiaip:
kelio.
įSOUTH Ro-ion
<
ISTOM $
CH.
P,
ju.
De
]
to
darbininkai
„Ka

darbo.
S. BARACEVIČIA,
TAILORING < O.
I
las buvęs pusė colio storas,
28 Broadway,
So. Boston. Mass.
Dabar gyvenusi Įnamiais tai užpuolikai atsinešę dide rės naikintojų Draugijos”
258 Broadtvay.
So. Boston, Mass. P, 278 Broaduas <•.
•
T
Paskaita.
namuose po No. 184 Sheri- lį akmenį, kad jį sumušus. vardu išnešė savo protestą
Telephone: So. Boston 839-J.
Ateinančioje nedėlioj 9
dan st., Medforde. Policija- Moteris išbėgusios su šluo priedais tą patriotų ir ka
------------------------------------------------------------ - -------sausio,
lietuvių socialistų sa H. S. Stone, Oph.D.
jos nieko daugiau išklaust tom „Darbininko” pardavi pitalistiškos spaudos šauki
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
lėje, 376 Broadvvay bus įdo
mą, kad šalis ginkluotųsi.
negalėjusi tik tiek, kad prieš nėtojus nuvijo.
Akių
mi paskaita vardu „Ekono
persišovimą išgėrusi nuodu „Jie pyksta,” sakė Putaus
x
Darbininkai protestuoja. minis determinizmas.” Skai
ir išėjusi Į šilelį, kad ten kas. „kad neperku iš jų
Specijalistas.
revolverio kulipka pribaigti ’Darbininko.’ Girdi, katali Tūliems darbininkiško ju-į tys „Keleivio” redaktorius
S. Michelsonas. Pradžia 7:30
savo gyvastį.
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
10 m. So. Bostone.
kas turi skaityt katalikišką dėiimo provokatoriams pra vai. vakare. Įžanga visiems
Becė Lukanov atvyko iš laikraštį. Bet aš jo neno dėjus leist paskalas buk
399 Broadvvay,
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
Rusijos Drieš 8 metus. Tu riu. Pas mane ateina 'Ke bombą po valstijos kapito- dykai.
SO.
BOSTON,
MASS.
į
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
rėjo amžiaus apie 28 metus. leivis.’ ’Ateitis’ ir to man liurri padėię darbininkai,
J. P. Raulinaitis.
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
Persišovusi 3 kulipkomis į užtenka.
Argi gali kun. Bostono darbininkų organi
KJM<
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
krutinę. Prieš mirsiant kal Kemėšis priversti mane zacijom išrinko delegaciją ir
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo -nirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukam- 20 centų.
bėjo tik apie brolį, kuris yra skaityti jo laikraštį, kuomet nariuntė ją pas distrikto
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
Kosėjo Nuolatos.
Ruriios armijoje.
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimu kojų 25c.
jis man nepatinka? O jis nrokurorą *u protestu prie
“Aš pagavau didelį
Velionė Bessie Lukanov man nepatinka. Aš esu ka šai* knntraktorių D. BadgeMostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $l.oo
šalti ir nuolatos kosė
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00
jau. parašė p. W. Womirė 2 d. sausio Melden li- talikas, bet ’Keleivis’ man ri. kuris metė apkaltinimą
loszyn,
tVeirton.
W.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
z
Va., ir jeigu aš paimda
gonbutvie. Jos laidotuvė geriausis laikraštis.”
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 'Hj
ant nrg-anizuotų darbininkų,
vau stiklą šalto van
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15. 20 ir 25c
dens. kosėjimas pasida
mis užsiėmė dr. F. G. Pavlo Putauskas ketina areštuo darbininkai užreiškia, kad
Jei taip, tai sustabdykite jį!
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
rydavo labjaus traukčiojantis.
Dirbdamas
iš Malden.
Pročkos
nuo nerviško galvos skaudėjimo 1<« ir 25c
Tai
yra
lengva
padaryti,
jei
inkš
iš
organizuotų
darbi

ti piktadarius. Vieno var
blešinitj dirbtuvėje arti
Gumas
nuo
dantų
gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
milžiniško karščio. aš
Jus imsite
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
dą ir pavardę jau sužinojo, ninkų nieko bendra su bomturėjau gerti vandeni.
MAIŠTAS KALĖJIME. i Yra tai veiklaus ir seno pa- bistais neturi, ir dėlto reika
Aš perskaičiau apgarsi
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
nimą apie Severos Bal
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
f
zamą
Plaučiams,
ir.
iš

Prie Kansas valstijos ka rapijono sūnūs.
lauja ištirti kontraktoriaus
paslaptingų ir kitokių ligų.
vanojus 25 centų bonkute. kosulis sustojo, ir
Badgero paskelbimą.
lėjimo yra anglies kasyklos,
aš jaučiuos gerai ir
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
sveikai."
kur kaliniai ka*a anglį, šio Bostonas turi 1816 restora
jums
sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
Myriu skaičius sumažėjo.
mis dienomis 300 kalinių po
nų.
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
žeme sukilo, sargus nugink Licensijos Biuras savo
Pereitais 1915 metais Bo
lavo ir prispyrę juos prie metiname raporte paskelbė, stonas nasižymėjo mažiauRECEPTUS SUTAISAU TEISINU A l.
sienos pareikalavo geresnio kad Bostone yra 1816 ręsto- siu skaičiumi myrių. Iš menežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
valgio ir žmoniškesnių dar ranų, užlaikomų įvairių pa- tinio Sveikatos Biuro rapor(Severos
Balzamą
Plaučiams)
laiku.
Pamėginkite
jf
nuo
bo sąlvgų. Kaliniams vis saulio tautų žmonių, nėra to matosi, jog šiais pereitais
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
kas prižadėta, bet paskui 50 tik nuo Fidži salos Bushma- metais mirimų buvo 16.05
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.
siusime jum ekspresu.
jų sunkiai nubausta kaipo nu. Cingale*ų bei Basutų, ant kiekvieno 100,000 žmo
„maišto vadovus.” Mat ir šiaip visos kitos tautos re- nių. Sulyginamai tai labai
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
SzaudJJimai KratiniJ e,
Severo* Medlkaliik** Kalendorius.
ir
jT«irt)ii
kiti
sopėjimai
ir
skaudėji

valgyt reikalaut nevalia.
1916 metini yra dabar gatava* ilpls: prez^ntuojamos. Tyrai a- mažas procentas.
mai yra rreitai iSssromi. trinant retinimui Juaą aptiekoje, arba tiesiog
rai
SEVEROS
GOTHARD
ALIEJUM
merikon’škų vra 810; rusiš Nuo tifo ligos mirė iš
nuo dusu. Tikrai gaukite vieną kopi
CIhl AIICK A ę 226 BROADWAT,
(*>vera'a Oothard Oil).
Jisai yra
ją ir laikykite ją parankioje vietoj*
ŠEŠIOS PĖDOS SNIEGO. kų gi 218. (žvdiški priskai- 100 000 5.3: 1912 metais bupuikus raminanti* linimentaa. Kainos:
per
vien*
metu*.
, oll/l A(JOl\AO KAMPAS C STR.
25 ir 50c už bonką. Visose aptiekosa.
Arizonoj. Prescotto apie- tvti p^‘e rusiškų). Graikiš- vo 8.; nuo kitų ligų mirė irlinkėi, pe^ Kalėdas ir namus kų yra 211; itališkų 108. iri daug mažiau, negu kitais
W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAHDS, I0WA
$0. RPSTON, MASrestoranų regis
net ir džiovos liga
metus nrivertė 6 pėdas snie i
”ra tik 2.
nrirė daug mažiau.
go

METINIS BALIUS
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į Akuserka
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Vietinės žinios

I

aptiek

Ar Jus Kosite?

Severa’s

Balsam for Lungs
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