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Amerikos kapitalistai šaudo i savo darbininkus Youngstowne, Ohio. 1 užmuštas,
0 sužeista, 26 mirtinai. Suerzinti žmones uždegė miestą.
U

Anglijos valdžia nori įvesti priverstiną kareivystę; organizuoti darbininkai tam priešingi. Mezapotamijoj turkai apsupo
anglus. Szampanijoj vokiečiai buvo pradėję didelį ofensivą ir buvo jau prasimušę per francuzu linijas, bet fraucuzai sakosi
vėliau užpuolikus išvarę. Besarabijos gubernijoj ir Bukovinoj rusai smarkiai atakuoja teutonus, bet iki šiol jiems tepasisekė
atsiimti iš austrų vos tik Čartoryską. Rusai per Naujus Metus neteko 50.000 kareivių.

KRUVINAS STREIKAS
Y0UNGST0WNE.

Italų laivas Giuseppe Verdi.

Anglijos darbininkai prieš
priverstiną kareivystę.

Turkai apsupa anglus.

Iš Berlyno atėjo bevieliu
telegrafu
žinia, kad MezoAnglijos valdžia yra pa
ipotanijoj,
ties Kut-el-Amadavus parliamentui įnešimą,
ŽMONĖS ŠAUDOMI KAIP avė. su šautuvais. Jie inėjo
kad įvesti priverstiną karei ra, turkai visiškai apsupo
KARĖJE.
■ tarp maištininkų ir šovė
vystę. Įnešimas reikalauja, anglų kariumenę. Didžioji
Prieš alkanus darbininkus I viršum jų galvų. Maištinin
kad visų pirmiausia butų anglų armija traukiasi at
kapitalistai vartoja ka- kai taipgi šūviais atsakė.
imami nevedę vyrai, bet jei gal ir pridengimui savo už
I Tuomet pasiuntiniai šovė
riumenę ir kulkasvaigu tokių da neužtektų, tai pakalio paliko Kut-el-Amutiesiog i minią ir tuojaus
džius.
roj 10,000 kareivių.
Tuos
ir vedusieji turi eiti.
penki ar šeši maištininkai
Youngstovvne, Ohio, su ant gatvės išsitiesė. Pasiun
Šitas įnešimas sujudino turkai ir apsupo.
Mezopotanijos kampani
streikavo geležies fabrikų tiniai tuomet apsupo su šau
visą Angliją. Pereitoj sa
darbininkai, reikalaudami tuvais buri maištiniinkų ir
vaitėj Londone atsidarė or ja prasidėjo daugiau kaip
daugiau algos. Kapitalistai nusivarė juos iš minios i
ganizuotų Anglijos darbi metai atgal, lapkričio mėne
pasiuto iš piktumo. Kada areštą. Paskui jie sugrįžo
ninkų kongresas.
Pribuvo syje (1914 m.). Anglo-indų
streikininkai susirinko prie ir paėmė kitą buri, paskui
daugiau kaip 1,000 delegatų, spėkos pradėjo eiti nuo Per
Youngstown Sheet & Tube trečią, ketvirtą ir taip tas
atstovaujančių 400 unijų ir sų užlajos Tigro ir Euprato
į
Co. dirbtuvės, kad neįleidus atsikartojo, pakol įdubusių
3,000,000 darbininkų. Ir ši paupiais į šiaurę ir į vaka
skebų, kompanija liepė savo jų maištininkų minia suma i
tas darbininkų kongresas rus. Kova buvo sunki ir
privatiškai policijai šaudyt žėjo.” Iš viso areštuota a- į
pasirodė valdžios reikalavi neparanki, bet anglai žing
i
Į žmones. Vienas darbinin pie 200 žmonių. Kapitalis
mams griežtai priešingas. snis po žingsnio stūmėsi ty
kas likos užmuštas, o 40 su- tų
.........
Prieš priverstiną kareivystę rais vis pirmyn ir rugpiučio
teismas dabar tuos žmožeista, 26 mirtinai, iš kurių —
ngS
balsavo 1,998,000 darbinin mėnesyje, 1915 m., pasiekė
Teisėjas pasakęs,
vienas jau mirė.
Įį ‘kad daug
’
kų atstovai, o už — 783,000. Kuf-el-Amarą, kuri guli už
„foreinerių” bus
Buvo įnešta, kad pritarti 230 mylių nuo Persų užloŽmonės pamatę tokią bai- deportuota. Mat mjesį-a5
Dabar gi prisieina
nors nevedusių vyrų pri jos.
šią kapitalistų piktadarys apgyventas daugiausia atei
verstinam ėmimui, bet ir tas trauktis atgal.
tę. užsidegė pagieža ir pra viais, yra daug ir lietuvių
atmesta. Kongresas išreiš
dėjo keršyti. Uždegė mies iš 10.000 gyventojų esą tik'
kė
pageidavimą, kad vsi ko RUSIJOJ VIEŠPATAUJA
600
balsuotojų.
to centrą, kur buvo didžiau
votų
prieš valdžios Įnešimą
BADAS.
si kapitalistų ofisai ir krau Streikas prasidėjo savai
1 visomis savo pajiegomis. Julius Grayzdoff, 18 me
tuvės, kitur išdaužė langus,, tė tam atgal Darbininkai
Todėl iš visų sriovių maišy tų amžiaus pabėgėlis, kuris
tavorus išmėtė, sunaikino, reikalauja 25c. Į valandą,
tos ministerijos išstojo 3 atvyko šiomis dienomis iš
Penkiolika blokų visiškai iš- nes iki šiol gaudavo tik 14c.
darbo nariai.
degė
Ugnagesių žmonės
Rusijos į Bostoną, šitaip
Kongresas pasibaigė soci- papasakojo
neprileido nė artvn. Vien Rusai smarkiai
apie Rusijos gy
jalistų himnu „Raudonoji venimą:
tik ugnis pridarė kapitalis
Vėliava.”
tams anie $1.600.000 nuos
atakuoja. I
Rusijoj šiandien viešpaAkvvaizdoj šitokios dar ’ tauia
tolių. Saliunai taipgi likos Su kokiu smarkumu ru-j
badas ir išnaikinimas.
bininkų pozicijos Anglijos
išdaužyti.
(Vaikai,
kurie turėtų sėdėti
eai atakuoja dabar austrus1
valdžia labai susirupinus. mokykloj,
Kapitalistai persigando. Besarabijos gubernijoj, tai
seniai, kurie
Organizuoti Anglijos dar : jau persilpniirdirbti,
Kitoj pusėj upės yra mies-i^
stoparodo vienas iš vėliausių i
bininkai turi jau tokią ga jti kariumenėn. Aš turi
telri Struthers. _ Majoras peįrOgrado pranešimu, kur
mačiau
lybę, kad paliepti jiems ne
suorganizavo tenai 200 biz-'sakoma< kad 400 rusu armogalima.
Jei valdžia bandv- kaip 15 metų amžiaus vaikai
menų ir anpnklavęs juos t„ bombardavo austrų po-i
tų pavartoti prievartą, jie maršuoja su kariumene,
šautuvais sustatė ant tilto, zic{jas ties Černovicų per
apskelbs visuotiną streiką. [stengdamiesi taikyt silpnas
kad neįleisti į Struthers 50 valandų be jokios persavo kojales su ilgais karei
Į eiUSEPPE VERPI snd. ITALIAN SAILOPL5 HANPLING H AVA L GUN
<1
streikerių, jeigu tie užsima traukos.
vių žingsniais.
VĖL PASKANDINO LAI Visi su baltais bilietais
nytų ir tenai nueiti. Beto, Telegramos pereitoj sa- Phoiu# t- Anieriean Press Associauon.
po tiltu padėta 50 svarų di vaitėj sakė, kad Čemovicą Laivas atgabeno New Yor«an 997 prsaži^ių. Kadangi laivas apsiginklavęs, tai
VĄ SU ŽMONĖMIS.
iau karės lauke. Bažnyčios
namito. Jeigu ginkluoti bi rusai jau paėmė, bet oficija- Amerika dabar io ne’šleidžii, n°s t i bu^u laužymas Suv. Valst. neutraliteto.
Šiomis dienomis teutonų paverstos į stotis naujo
znieriai st^eikierių nesulai- lis Petrogrado pranešimas
submarinas vėl paleido jū kams imti. Visur stinga
BULGARAI NETEKO
kytų ir minia pradėtų eiti £
nepatvirtina tečiaus ANGLŲ SUBMARINAS į NUSKANDINO KARIŠKĄ
rių dugnan didelį garlaivį su maisto ir drabužių. Neišpa
LAIVĄ.
ATAKAVO TURKŲ
r aiva
per tiltą Į Struthers, kapita-lį0^^^™^
SUBMARINO.
žmonėmis
be jokio perser sakytas skurdas ir vargas
London.— Anglijos kaibp“gesengę iŠmeSti nas prikistaJkad teut'oARSENALĄ.
Petrogradas.— Karės ofi gėjimo. Paskandintas lai- dabar vieši Rusijos šalyje.
I riškas laivas, skraiduolis sas paskelbė sekantį savo
tiltą Į padanges.
imi cnn.
į vas vadinosi ”Persia” ir pri
nu. padėjimas fpnui
tenai jau
sun Atėnuose gauta iš Kons- J „Natai” delei atsitikusios pranešimą:
T” o tarpu
kapitalistai kus.
tan tino polio žinių, kad angiaiv0 ekspliozijos.tuo- „Juodosios juros pakraš- gulėjo anglų kompanijai. RUSAI PAičMĖ ČARTO
mušė generolui Speaks tele mas sako: -’čembvieo"^
RYSKĄ.
XlUpJ "^Sišn “”sS'Iai^i
to?® S Laivas taip greit paskendo,
Oficiialis rusų
gramą, kad kuogreičiausia
Petrogradas oficijaliai
, nių iš buvusios laivo įgulis. krantės musų torpedinė val- kad vos tik keliatą valčių
prisiųstų
kareivių, nes
susDėta nuleisti, todėl apie praneša, kad rusai jau atsi
linksi
mūšiai
siaučia
su
ne^i-kų
arsenalu
priSaZi
„maištimnkai dešina mies
vas buvo didelis ir gerai ap-, laivu irbombardavo "laivų 300 žmonių žuvo, tu tarpe ėmė iš austrų čartoryską,
enrdėt.u atkaklumu ir. ne rydamas labai daug bledięs ^„0^.
tą ir žudą žmones.”
Tūlų yra mano? įįot
ir Suvienytu Valstijų pažiūrint nuolatinių priešinin
'
Priešų submarinai siuntinvs. Todėl Suvienytų anie kuri taip ilgai ėio mū
Tuojaus automobiliais at- ko kontratakų, musų snė- ir sukeldamas didelę pam-|«a. kad laivas ^ė-0 arba
_ _ J musų torpedų nai- Vnlstiiu prezidentas da sy šiai. Du varstu i pietus nuo
piškėio 2c. vuv
000 nateiviu
kareiviu su
su
’,ant
nt minos
minn, ar
.. torpedos
tArnJns hnvn
-st__ ką tarp gyventojų.
Čartorvsko augštumos taip
buvo kintojį ’Gromki’ netoli Bulkulkosvaidžiais
eina V1S 16
Dirmvn.
KuJKąsvaidziais. KonitalisKapitalis-.■ ppda
oficieriuMes
ir
ki
turės
progą
būti
"dideliu
”
gi
paimtos. Kartu su šito
pataikytas, tik tatai slepia- garijos pakrančių, bet ’Grožmogumi
ir
narašvti
keliatą
tu laikraščiai neealiiat«iffe- 7G6
ik kareiviu nelais- ŽUVO ANGLŲ SUBMAmis
vietomis rusai naėmė 3
mkis’ apsigynė nuo torpedų potu Austrijai, nes, kain ro
RINAS.
reti -avo apgineįu-ka’-emų p f ‘ Driexininka<, na.
austrų oficierius. 76 karei
smarkumu. Aprašo, kokias liko labai daug sužeistų ant Iš Londono pranešama, DTT MfNFSIU TTžSIRA- ir ataką atmušė. Yra prie dos. ios snbmarinas tą laivą vius ir daug spvgliuotų viežastis tikėti, kad vienas bul paskandino.
jie tnri kepures. kokiom ap
ŠE 2,829.260 LIUOSkad 6 d. sausio netoli nuo
']ų.. Austrai paskui ėio kon
mūšio
lauko.
”
garų
submarinas likosi nu
sivilkę mundierom, kam.
________
NORIŲ.
Olandijos pakraščio anglų ’
tratakomis. norėdami ruskandintas.”
bbzva ių durtuvai, po kieki
SAT/YMTKng
sus išmušti, bet nenari<?ekė.
poį
submarinas
užėjo
ant
po-|
Anc'liios
nauioku
ėmimo
jie turi patronu su savim £l
ir j ŽUVO VIENAS ZEPPE- vandeninės uolos ir pramu-' ministerm na^ke^ė. kad n”o ITALAI LAIMĖJO NAUJŲ DORIAI PALIUOSUO- Čartorvsko
šiaurrvčioose
LINAS.
I
t t. Darbininkų gi kitaip Į
TI.
j
austrai
naudojo
ir nuodiianšė savo šone skylę. Olandų 23 d. spaliu iki 15 gruodžio
POZICIJŲ.
nevadma, kaip ”nad”k"si Iš Amsterdamo nuneša skraiduolis pamatęs subma- iš —
— -užrira=ė armtion
viso
įtarios karės vvriausvbė Teutonu. turku k b’dga- čius gazus, bet vistiek buvo
minia.”
"maištininkai." ma. kad naMi Namuro, rino signalus io igulą. susi 1^899.260 liuosnoriu. 1 i KO.-’ praneša,
kad 5 saurio nefi- m ;
doriai, kuriuos atremti.
wtimrVinii7lai” ir t.t. "Ro- R^ltrimi. nurile’sdarnas rie- dedančią iš 33 žmonių, iš- OOO povedurių ir 1 679 260 ketu užnu^imu
italai paė- saivn<rininkai buvo arešta
” -I Tečiaus Vien n a savo nfistnn Ameriean rašo: ”Ruvo pno vokiečiu zenne]ir>aa isi- meibėjo. o prakiuręs subma
vę.
1a
”
nnlhin'moti.
Jnns
j»t. I cijaliam
Iš to skaičiaus mė Mante Snprone kalnuose
pm nešim e sako,
jau nuriaunak+is, knnmet nammin j te1onrrafn viekas ir rinas nuskendo.
Tai b„s 207 000 pavedus’’! buvo at- i svarbiu pozicijų. Austrai
Frao'mrimn.
o
iš
tenai
kad
ru«ai
oriem
tiktai prie
clr>-rnm m>sivntip1u
r'nsi^’-lė. Užsimušė ir du i«u 11-tas anglų submarinas
irjHrv, netinkami, o išando bombomis su nuodin- paleis A”e''ar1jnn ir tegul Čartnrvskn kanlnlų ir iš teties) pasirodė ant Wilson žmonės.
<•žuvęs.
221,853 vedusių nepriimta. I gaiš gazais.
' jie sau keliauja namo.
1 nai juos da išvarė.
Į

I
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lei ko pirmąją dieną porą kar- valdžios, laikančios pana rištas su jo ypata, ir pra- pasimirus tapo savo artimų
džioji Europos karė, esančios
reikia pripažinti, kad jo ve
tų buvo susidariusi tokia at-l šius gubernatorius, prie to garsėjimas. Šioks-toks triu pavergtas prietarams —
labai
p
įtogios
tam
klausimui
damas SLA. organas bus be
mosfera. kad nors imk ir
išrišti.
Jie
įsivaizdino,
kad.
kios tvarkos, dar norima kšmas išėjo, ir musų pone- rankos surištos retėžiu-rone švariausis lietuvių tau
čiaudėk...”
jeigu ne pačios karės bėgiu,
tininkų laikraštis Ameriko-! tai jau tikrai taikos darymo Taigi, vieton susitarti, tik ■ netik priešą apgalėti, bet ir l' lis, buvusįs revoliucijonie žančium ir kryžiumi pri
I visai sudraskyti Vokietiją. rius, pragarsėjo — net laik spaustas. Mat velionis pa
SLA. GRAŽIAI AUGA. je.
i momente, lietuviu tauta turė daugiau susipykta.
sianti progą užreikšti apie sa
Tiesa, dabar atėjo paskalos, raščiai sekė ir vis seka pas liko nemaža pinigų sučėdiSusivienijimo Lietuvių A- > SLA. sekretorius, p. Stri vo
Buvusi
iki
šiol
tautininkų
teises ir pareikalauti sau
jog Krasnojarsko guberna kui kiekvieną jo žingsnį. nęs, tai nors numirusį pa
merikoj sekretorius p. Stri maitis, taipgi ne musų pa
neprigulmybės,
autonomijos „bepartvviška partija” da torius jau išmestas. Nenu Tik gaila, jog tikrieji poli vergta, kad tik Romos trusmaitis prisiuntė mums ap žiūrų žmogus, bet turim pa arba bent savyvaldos. šito bar vadinsis jau „Amerikos
tiškieji prisideda prie to tui butų iš to pelno.
žvalgą tos organizacijos sakyti. darbštesnio ir dau kiu pasklidusiu miniose tikė Lietuvių Tautinė Sandara.” sisekė gubernatoriui! Vie triukšmo. Prisideda jie sa
P. E. Trukas.
darbų ir augimo pereitais giau savo darbui atsidavu- I jimu naudodamiesi, klerika Nė vardo žmoniško negalėjo nok. vieno-kito gubernato vo korespondencijomis į lai
skubinosi kuogreičiausia
riaus nrašalinimas mažai
metais. Netikėtų skaitlinių šio darbininko Susivieniji lai
sušaukti savo seimą, kol dar sugalvot
ka
dalvkus pataiso, kuomet kraščius, savo rūpesčiui pa Socializmas išgelbėjo
mas
da
neturėjo.
mes tenai randam. Nuo
nebuvo prisirengus progresysitikti jį ir t.t. Tikrieji reReikėtų pakeisti tiktai
1 sausio iki 30 lapkričio, tai
viškoji visuomenė, ir teisino GIRIA KUN. MICKEVI visa tvarka visomis ketu voliucijonieriai turėtų ša
riomis šlubuoja.
Rusiiai
yra per 11 mėnesių perei valdybą, centro tarybą ir li-! si tuo. kad. girdi, nesą laiko ČIAUS UŽPUOLIKUS.
Angliją nuo bado.
nenakanka vieno-kito gu i lintis nuo panašių ypatų.—
laukti, nes taika galinti už
tais metais Susivienijimas teratiškają komisiją pažanMes buvom jau rašę, kad bernatoriaus išmetimo, ka Kas per vienas tas „buvusis
klupti mus pirma, negu su
išmokėjo pašalpos ligoje žangesniais žmonėmis, kad
Anglijos pramonės komi
spėsime susitarti dėl lietuviu Rymo katalikų kunigų su da tam gubernatoriui ”ne- revoliucijonierius,” nepasa
$13,914.49; pomirtinių — susivienijimas galėtų netik
tautos reikalavimu. Tas pats kurstyti žmonės buvo už oasi«eka,” bet nuodugniai kysiu. Kas arčiau žino Ru sijos pirmininkas p. Runci$6.600.00: našlių ir našlaičių atremti daromus ant jo už tikėjimas viešpatavo ir tau
sijos gyvenimą, tas ir taip man savo kalboj, laikytoj
pašalpai $402.00. Viso pa puolimus, bet podraug galė tininku galvose, todėl Brook- puolę ir norėjo užmušti ne- prisieina ia nuvalyti nuo vi supras.
‘ Z. Ang. profesijonalių unijų konfe
šalpai išmokėta $20,916.49. tų būti ir ta spėka, kuri nuo lvno seime, kada jie užsispy prisrulmnsrą kunigą Micke sų tu. ką rėdo ją.
7. X. 1915.
rencijoj Londone 15 gruo
Dabar skaitytojai
reikalavo, kad butų priim vičių.
Laikas artinasi, kada...
Nežiūrint tečiaus tokių latos laužytų augančiai kle rę
džio,
papasakojo įdomių da
tas kiek galint konkretiškiau teiksis pasiklausyti, ką apie
Žigas Angarietis.
. X
_ _ .M
didelių išmokėjimų. Susivie rikalizmo šmėklai ragus.
išdirbtas lietuviu reikalavimų tai sako
lykų, kaip šituo karės me
kunigų „Draugas: 5. X. 1’15.
nijimo turtas per pereitus Lai gyvuoja SLA.
Skaitytoju Pastabos. tu
programas; kada-gi seimas
Anglija apsisaugojo nuo
"S. B. Mickevičia. žmogus
metus paaugo ant $26,pasitenkino tiktai aplamais
mažo
mokslo,
da
mažesnio
Baisusis
revoliucijonierius.
bado. Karei
prasidėjus,
KAIP KUNIGAI
principais
apie pavergtųjų
935.00.
doroj supratimo, bambizausako,
Anglijoj
valgomieji
Ir
jus
manot,
jog
jis
ne
tautu ir Lietuvos teises ir
„Lietuvos” redaktorius p.
PLIOVOJA.
Iš viso Lietuvių Susivieni
ia lietuviams - atskalūnams.
daigtai
butų
taip
pabrangę,
atmetė p. šliupo pasiūlytąjį
Šcranton. Pa. Turi neva sa rpvoliuriionierius! Da koks Balutis labai rūstauja ant
jimas Amerikoje šiandien
Nesenai mirė Škotijoj
smulku receptą, tai tautinin
va kirkutę prie Oak st. su iš jo išeina revoliucijonie „Draugo,” kam šis rašo apie kad neturtingi žmonės bu
turi $107,305.34 vertės turto. „Rankpelnio” redaktorius,
kai padarė skilimą."
bimbalu,
kurio, sako, vienas rius! Dar kalėjime būda drg. Grigaičio moterį, kurią tų turėję mirti badu. Val
Naujų narių per pereitus drg. J. čerkevičius. Velio „Naujienos” mano, kad patraukimas
kainuoja 5c.
džia iš pradžių manė nusta
metus pribuvo 2,658; naujų nis buvo labai gabus vaiki jeigu nebūtų to klaidingo Taigi nedyvai, kad bimbalo i mas ruošėsi prie tolimesnio jis vadina „žyde.” Labai tyti kainas, bet pasirodė,
savo veikimo ir ...nemaža pagirtinas daiktas. Bet ka
kuopų — 43.
nas, nes pats per save pra įsivaizdinimo, buk dabartinė tąsymas drasko pusėtinai kai laiko
našvesdavo savo tua da atsimenam, kaip tas pats kad tas negalima, nes pas
mynams ausis. Jom ’pararnTodėl nenuostabu, kad mokęs
skaityt
ir
rašyt,
paEuropos
karė
nešanti
paV.
r
------ *. <.
* ’ 1-7 j JDUropOb hart neganu pakyrus kainas, valgomųjų
juodieji žiūrėdami į SLA. zjno gilu socializmo mokslą vergtoms tautoms išliuosa- jonvs’ — tai užkietėję maišti letui. Kada gi iis patėmiio, j Balutis pylė pamazgas ant daigtų
išdirbystės nieko
ninkai.
prieš
dvasinę
valdžią,
jog
pas
ii
plaukai
iš
galvos
■
sau nepatinkamų asmenų,
neriasi iš kailio ir jeigu ir su didžiausiu pasišventi vimą, tai pas mus visų tų dvasios bankrutai. daugiau
Anglijai
neparduotų, ka
įmanytų tai kaip matai jį mu platino jį tarpe tamses ginčų nebūtų buvę. Tečiaus. sia netiki i Dievą, nei velnią slenka, tai jis laiko nesigai-* organizavo konkolauskija- dangi kitur jos gauna bran
sunaikintų. Jie vadina jį nių savo brolių darbininkų; ne tame da bėda, kad mes ir bažnyčios, kaipo tokios, ne lėio ir suskaitliavo, iog per das, pravardžiavo Bago- giau. Taip buvo su cuk
tūla laika iš io galvos iš čiaus motiną „turke,” drg.
„laisvamanių
susivieniji aiškino jiems žodžiu ir raš ginčijamės. Bėda yra štai reikalaują...
"Musų misijonierius (Su slinko vienuolika tūkstan Michelsoną „žydu,” ir eibes rum. Valdžia paskyrė cuk
mu,” ir ”bedieviška organi tu, kaip darbininkų klesa
prask kun. Mickevičius. ”Ke- čių ir dar kiek plaukų. Juk kitų nešvarybių, tai pasida rui kainą ir, jei nebūtų ap
zacija,” ir da kitaip, kad tik privalo kovot, kad išsiliuo- kame:
"Musų liaudis yra daug
leiv.” Red.) šį vakarą be ne kiekvienas paiiegs atlik ro aišku, jog tas užtariavi- sižiūrėta, už kelių sąvaičių,
žmonės bijotųsi tenai rašv- savus iš kapitalizmo vergi
energijos ir pinigu išeikvojus,
avangardos. kaipo Billy SunAnglija pasiliktų be cuk
ties. Mat pikta tiems juod jos. Jis dirbo Škotijos ka padėdama Lietuvos darbi day, nevažiavo. Su juomi b I ti tain svarbų darba! Ir mas nėra delei pasibjaurėji raus. „Valdžia tuomet ėmė
revoliuciionio- mo „Draugo” nešvarumu,
varniams, kad SLA., pasi- syklose ir redagavo „Rank žmonėms iškovoti laisvę. Da- pagelbininkai sėdo į karą. kaipgi ne
rius
Etapu
eidamas
į Sibi bet vien baimė, kad paties si didžiausio socijalistiško
bar-gi
jai
ėmė
kalbėti,
kad
iš
Karas prie vietos sustojo. Li
liuosavęs iš po juodo jų pelnį.” Tai!) sunkiai varg
darbo jokios naudos nėra,
pa laukan misijonieriai. ant rą iis vis svajojo apie ariel pono Balučio moteris nebū bandymo, koks tik buvo
sparno, taip smarkiai auga damas ne sau. bet dėl darbi to
kad laisvę Lietuvai ne patis
tų
pėdų prasidėjo suirutė. ka. kad gerai pasigerti. Tik tų ”next” įtraukta į tą kle- kada-nors kokios valdžios
ir progresuoja.
ninkų labo, drg. čerkevičius
žmonės išgaus. bet duos di
Akmenys, lazdos, plytos dar gaila, kad netikusioji val rikališką srutyną.
daromas,” sako Runciman.
Nors Susivienijimas gra da jaunas būdamas neteko
džiųjų valstybių diplomatai.
be pasirodė... Bambizui ry
Ji pradėjo pirkti cukrų vi
♦
♦
♦
Taigi — ne revoliucijonieriai
žiai auga, tečiaus niekas ne sveikatos ir žiauri giltinės
mišką kalnierių nuplėšė, nu džia uždraudė arielka pre
Kaip tiktai p. Juozas Ga sose pasaulio rinkose pati.
užginčys, kad jisai augtų ranka jį nukirto... Ir drau yra Lietuvos laisvės kovoto smaukė kelnes ir, kaip ’Scran- I kiauti — ir musų revoliucijai. bet tie ponai, kurie moka
ton Republican’ rašo, duota ionieriui per tai mušas ne brys atkeliaus į mus kraštą, Ji perka jį ir šiandien. Ji
daug geriau, jeigu kunigai go čerkevičiaus jau nebėra.
prie diplomatų prieiti. Poli
bambizui ’four miles run’ iki pasisekimas: nakebui pasi ir parodys kad jis yra „Da išleido cukrui jau daugiau,
nevarytų prieš jį tokios nie Nesenai da skaitėm jo gy
tikierius Gabrys pavirto 'did
protestonu kirke, kur gerti negalima.
Na. tai ktaras.” Fritzas duos penki kaip $200.000,000. Pirkda
kingos agitacijos. Jie šmei vus straipsnius, raginan vyriu.’ atviresnioji (klerika pribėgo
nuo minios pasislėpė. Dievo
ma tokiomis daugybėmis
lų) spauda ėmė kruvinam ca
žia jį netik viešai, bet, kaip čius darbininkus organizuotos maldininkės
paskolino svaioja musų revoliucijo nę jo biurui, o kaip daro- valdžia gauna daug pigiau
rui pagyrimus rašyti... Ar
girdėt, ir per išpažintį tą pa ties ir kovoti, nesenai da
bambizui andaroką, kad ra nierius. gal ant vietos pri dvs, kad jis yra advokatas
galima
dar
toliau
bristi
tomiai
namo sugrįžtų.
buvus bus galima vietinių (prisaikintas teismuose by ir parduoda jį žmonėms be
tį daro. Prigulinčius prie skambėjo žodžiai, o šiandien
mis pelkėmis?!...
"Su Mickevičiaus 'svita* iš valstiečių išdirbtos išmauk lų vedėjas), Fritzas pridės pelno. Tokiu budu Angli
SLA. katalikus baugina jau jo nebėra tarp gyvų;
"Kas remia tą svajonę, buk
jos žmonės turi cukraus
tikta nemažos karės.
Bet
„griekų išrišimo” neduosią. šiandien jis guli svetimoj
Lietuva galinti įgyti laisvę su
'svita.’ kaipo ne tiek skaitlin ti. Dar gi anie ką svajoja antrą penkinę. Kitaip mes ikivalių ir tas cukrus pi
Suprantama, niekas neuž šalyje po šalta žeme. Prieš
pagelba Europos diplomatų,
ga. neišlaikė. Dabar atrodo, musu revoliuciionierius? O- manysim, kad jis yra —
ginčys, kad tokia juadošim- jo kapą, rodos, ir paskuti tas galų-gale remia ir tų dip kaip iš 'Germany’ butų par gi apie mergas’... Bet ga kaip čia švariai išsireikšti? gus.
lomatų ponus: tas klaidina
grįžę.”
na! Ir tain aišku koks jis — \vell. kad jis apsiriko, ar Taip pat buvo su mėsa.
tiška agitacija organizaci nis valkata turėtų nusiimti
minias, tas neikina jose užsiPavar ba visai nieko neįgaliavo, Anglų armijai reikėjo la
jai daug kenkia.
Kaip matot, vietoj pabarti revoliucijonierius.
kepurę ir priklaupti. O tuo
tikėjimą demokratijos spė
Anglijoj
Taip dalykams stovint. tarpu musų Rymo katalikų
koms, tas stumia jas į politi užpuolikus, kunigų organas dės nepasakvsiu: nesvarbu. j kad jį „daktaru” arba „ad bai daug mėsos.
buvo
kelios
labai
galingos
Susivienijimas turėtų rim kunigai, neva artimo mei šku avanturistų ir servilizmo išniekina užpultąjį, aiškiai Be to, nemaža tokių. Tik vokatu” vadintų. (Jo drau
i i tuomi
tai pagalvoti apie apsigyni-: lės skelbėjai ir doros moky apaštalų glėbį. Tikėjimas. ..
.
I pasakydamas, kad vieni slepiasi su savo svajo gai tegul šitą iškarpą pasi mėsos firmos, kurios turėjo
valdžių
• • hberaliskumą. link taip jam įr reikėjo. Tai, nėmis. o kiti išlaikyti nega deda jam parodyt, nes $10 savo ofisus Amerikoj ir ki
mą. Gintis nuo užpuolimų tojai, ant jo kapo prispiove.
i
tose šalįse. Jų rankose bu
organizacija gali pasekmin Tik klausykit, kaip leidžia
kelio, kurio gale stovi Gabrys; kokios doros kunigai moki- li. ir nuolat nlena anie tai, francuzų pinigais yra 50 vo visa Anglijos mėsa. Už
kas skauda iiems. Net ne frankų, kurie Paryžiuje ga
gai tiktai tuomet, kada josi mas toj pat Škotijoje kuni
■ na žmones!
ir hymnas carui.”
ėjus karei, suprantama, tos
smagu susidurti su tokiais na „sugadlvvas” daiktas.
priešakyje stovi gabus ir go Norbuto „Išeivių Drau štai, kodėl šita iliuzija >
*
*
*
firmos pakėlė ant mėsos to
tvirti vadovai, tokie vado-j gas” ant garbingos atmin yra pragaištinga!
„politikieriais.”
vai, kurie galėtų atremti i ties velionio pliovoja:
Zig. Ang.
Chicagos parapijonų ir kią kainą, kad biedni žmo
Z. Angariečio Pastabos
kiekvieną užpuolimą ir prie- •
7. X. 1915.
davatkinų seime susitvėrė nės ir pauostvmui negalėjo
"Jisai jau gan nuo senai TAUTININKŲ SUVAŽIA
ša taip suminkyti, kad dau Škotijoj gyveno, žinomas bu
| Amerikos Lietuvių Klerika- mėsos nusipirkti. Tečiaus
VIMAS NEPAVYKO.
(Iš
Sibiro.)
Buvusis revoliuciionierius. ilų Taryba, bet pasivadino toms privatiškoms firmoms
giau jisai bijotųsi ir užka- j vo kaipo ’socijalistų’ stulpas.
Sausio
1
ir
2
d.
PhiladelVelionis
mokslų
jokių
nėjo,
Nepasisekė
gubernatoriui.
Tai jau ne revoliucijonie „Tautos Taryba.” Bet ant tas nerūpėjo; jos matė, kad
binti tą organizaciją.
vien
pats
per
save
pramoko
phijoj
buvo
tautininkų
arba
Iki šiol gi, ant nelaimės.
Krasnojarske (Jenisėjaus rius. bet tik burutis.nors ke klerikalų už tai nėra ko pyk- valdžia organizuoja didelę
rašto, todėl nestebėtina, jog taip vadinamų
vidurinės
armiją, kad tai armijai rei
Susivienijimo vadovai ši
greitai pasijuto esąs ’socijaE- sriovės žmonių suvažiavi gub.) įsikūrė kariškai-pra- liaudamas jis nuo Angaros . ti; viena, jie protiškai už sa
tuo žvilgsniu buvo nekompestu’... Kaipo bemokslis pa
monininkiškas
komitetas. krantų į Rusiia ir prižadėjo vo darbus neatsako (non kės daug mėsos, ir nutarė
mas.
Norėta
geriau
susior

tentiški. Vienam redakto rodė nemaž įgimto gabumo,
Jis įsikūrė prieš gubernato visiems politiškiems amnis- compos mentis); o antra, iš tos progos pasinaudoti.
ganizuoti.
Mat
pastaruoju
Tokiu budu ir žmonės tupė
riui reikėjo kovoti, kiti gi i kurį, jei jį būt aplinkybės nu
riaus norą. Mat kiek laiko tiią... išrėkti. Tiesa dar rė iuk jie ir savo
bei
- -- pliovones
--- - ĮI tų mirti badu, ir valdžia
kreipusios
į
kitą
pusę,
gal
bu

laiku
toj
sriovėj
buvo
apsitvlėio arba net ir pataikavo tų galėjęs suvartoti didžiau
anksčiau vietinis guberna kti jis moka, — bet ir riks- keiksmus bažnyčiose Vadi
reiškusios da tris sriovės: torius, norėdamas sulaukti mas jo bailus. Per daug ja- na „dievo žodžiu.” Todėl, I butų nesvietiškai išnaudo
klerikališkam abazui.
siai Lietuvos naudai.
viena traukė į kairę, kita į pagirimų nuo augštesnėsės rne patriotizmo, kad karės ieigu jie pavadintų asilą lak jama. Bet socijalizmas ir
Todėl gi dabar, artinan-j
"Bet aplinkybės ir blogi
žmonės pražudo daugel lietu dešinę, o trečia sukosi apie valdžios,- pats pradėjo ru metu drąsiai rėkti prieš val štingalų, ir tas nebūtų nuo čia visuomenę išgelbėjo.
ties SLA. viršininkų rinki
Taigi norėta pinties įkurti kariškai-pra- džią. Jo atvažiavimas į Ru stabu.
Valdžia pranešė šitoms mė
mams, SLA. nariai turėtų viu gabiu ir net prakilnios d-rą šliupą.
dvasios
jaunikaičiu,
sau
ant
skilančą
tautninkų
partiją
♦
♦
♦
sos firmoms, kad nuo šiol ji
pasirūpint, kad išrinkus to nelaimės į šunkelius pakliu
moninkišką komitetą,— bet siją nemaža padarė triukš-į
kaip
nors
sudrutinti,
atras

ima
į savo rankas kiekvie
kią valdyba, kuri nesibijotų
jam nepasisekė.
Vietiniai mo tik dėlto, kad valdžiai Laukis versdamas tūlo
vusių.”
ti
jai
bendrą
pamatą,
ir
su
na
laivą,
kuris tik ateis iš
priešų, bet kurios priešai biVadinas, jei aplinkybės tuo tikslu sušaukta suvažia pramonininkai nenorėjo su perkvaila. Jei nebūtų nu anglų oficieriaus laišką užsienio su šaldyta mėsa. Ir
jotusi.
sidėti su žinomu atžagarei teisė jį Sibiran ištremti, bet („D. B.’’ No. 46) štai ką įde
butų pakreipusios velionį
Mes girdėjome, kad neku kunigų pusėn, tuomet jis bu vimas.
viu. Kariškai-pramoninin- jei jam butų pavestas koks- da į tą laišką: „Mes nužu dabar visa šaldyta mėsa,
Tečiaus pageidaujamų re kiški komitetai kuriami su nors patriotiškas darbas, tai dėme du oficieriu visai ir kokia tik Anglijon ateina,
rtos kuopos nutarė į prezi tų buvęs naudingas (kuni
dentus statvti p. Kl. Jurge- gam) žmogus, bet „blogi” zultatų suvažiavimas neat tvarkymui pramonės, rei valdžia turėtų iš jo uolų pa- vieną sunkiai sužeistą.’’ yra valdžios kontrolėj. Mė
lionį iš Chicagos ir kad p. i žmonės pakreipė jį prieš nešė. Kairieji, tai yra pa kalingos karės reikalams. gelbininką.
Net tuomet, Hm! Stebėtina, kad anglai sa dabar labai pigi. FranJurgelionis su tuo sutinka. darbininkų išnaudotojus, to žangesni tautininkai, kaip Pirmi jų kūrėjai išreiškė kada teisė jį, tai jis laikėsi žudo savo oficierius. Jei cuziios valdžiai šita socijaKas žino dalvkus, tas nepa- dėl visi jo darbo ir kovos matyt, likos labai nepaten savo neužsitikėjimą dabar netaip, kaip turėtų laikytis aš tą laišką bučiau vertęs, listiška transakcijos siste
sakvs, jog „Keleivis” turi keliai buvo „šunkeliais.” kinti. Štai „Ateitis” rašo: tine valdžia ir reikalavo kovotojas už laisvę. Laike,1 aš nebūčiau anglams tokios ma taip patiko, kad ji pave
dė Anglijai pirkti mėsą vi
"mes atvirai be jokių ’vyp. Jurgeiloniui didelių sim Šitaip pliovoti gali tiktai pa
nioiimų,’ turime pasakyti, gvarantijų. Jis mato, jog teismo jis išsitarė, jog nie- • gėdos daręs. Aš bučiau pa- sose pasaulio rinkose ir
patijų. Tečiaus šitam klau skutinis latras, neturįs nė
kad suvažiavimas nevisai bu toji valdžia, kuri dabar Ru kados nepriklausys prie jo-Į sakęs: Mes netekome, arba francuzų armijai. Šitokiu
sime „Keleivis” balsuotų už gėdos, nė sąžinės.
vo toksai, kokio mes tikėji sijoj viešpatauja, nepajie- kios politiškos organizaci-; pražudėme du savo oficie- budu Anglijos valdžia iš
jį. Drąsesnio ir gabesnio
mas ir prie kokio rengėmės.” gia ir nepajiegs Rusiją gin jos (tuo tarpu jis buvo ”na- riu.
Darbininkai, įsidėkit šitą
pirko mėsos kareiviams ir
♦
♦
♦
polemikoje žmogaus už p. faktą savo galvon giliai, nes
„Ateitis” norėjo, kad vi ti nuo įsiveržusio priešo. rodovolcu”) ir dabar už
liuosiems
gvventoiams jau
Jurgelioni mes nežinome. O iisai parodo, kaip kunigai durinė sriovė remtųsi ne Per tai ir Krasnojarsko garbę laiko sau, kada jį tei Šliupui socijalistai negeri.
už
$125.000,000.
„Tai yra
Susivienijimo prezidentas ir žiuri į tuos žmones, kurie tuščiais žodžiais apie „lietu pramonininkai,
neprisidė sė ne už ką kitą, bet tik Kodėl? Gal dėlto, kad jie biznis, bet biznis ant socijaturėtų tokiuo būti.
Iš niekad nevogė knygų iš T.
kovoja prieš dabartinį ne vių tautos kėlimą,” bet rea- dami prie gubernatoriaus už literatiškus darbus.
lio gyvenimo pamatais, te užmanymo, patįs panašią jo žodžių buvo aišku, jog M. Dr-stės, neprisisavino lizmo pamatų.” sako ponas
Į vice-prezidentus nomi teisingą surėdymą.
Runciman. Taigi galima
čiaus —
nuojama d-rė Baltrušaitie
įstaigą įkūrė. Šis dalykas jis skaitytų sau už gėdą, jei žmogaus spaustuvės, pada sakvt. kad socijalizmas iš"Deja, šitas musų atviru vietiniui gubernatoriui la jį teistų už kokį nors kitą vus jį į beprotnamį, negim
nė. į kasierius J. Neviackas, PRAGAIŠTINGOS ILIU
gelbėio Angliją nuo bado.
mas
tik davė progos nebūtų
o į daktarus kvotėjus d-ras
bai nepatiko, ir jis uždrau politišką prasikaltimą, pa- dė konkulauskijadų ir kutdalyku
Įsivaizdinti
žmonėms,
ZIJOS.
F. Matulaitis.
kurie Į vidurinės srovės or dė sušaukti antrą visuotiną dėkim, pagal 102 str. už pre rijadų? Gal! Kas-gi gali
Netikėlis.
ganizaciją visai kitokiomis kariškai - pramonininkišką kiausimą prie kokios-nors sužinot visas Dievo galyVisi šitie žmonės yra ge Tokiu vardu „Naujienos”
Tėvas mokydamas sūnų
rai žinomi musų visuomenės pavadino tų žmonių svajo akimis žiurėjo, o gal ir savo susirinkimą. Ir išeina, jog draustos politiškos organi bes?
širdyje buvo kitokių nuomo sulig rusiško
apie Dievo galybę:
Fritzas.
gubernato zacijos. Nuo tokių ”politiveikėjai ir agituoti už juos nes, kurie pasakoja, buk ra nių
apie
įvairius
klausimus.
— Žiūrėk, Dievas paliepia
šinėjimais, informavimais Tokie žmonės, kaip pasirodė, riaus, ypatiški reikalai sto kų” politiškieji prasikaltė
nėra reikalo.
Dabartinis „Tėvynės” re ir kitokiais diplomatiškais suvažiaviman rengėsi jau ne vi augščiau valstijinių prie liai nereikalauja ir nelau Šiomis dienomis So. Bos ir vanduo plaukia, Dievas
daktorius, p. Račkauskas, keliais galima išgauti Lietu bendram darbui, bet kovai dermių. Nereikia jam pra kia pageltos amnestijos tone pasimirė Marcelinas paliepia ir vanduo užšąla.
kuri turėjo vesti prie visiškos monininkų pageltos jei tie klausime. Aišku, jog jam Matuzevičius. Velionis bu
Esą —
— Didelio čia daikto! Ayra rimtas, bešališkas ir vai laisvę.
"Pereitais metais, kada jie
pergalės.... Tam tikslui pa nešoka pagal gubernato atvažiuojant į Rusiią rūpė vo laisvas vaikinas ir suvirs tėius žiemai vanduo ir be
gabus žmogus. Nors jisai tą klausimą pakėlė, jie buvo naudota net ir priemonės, ži
paliepimo užšąlą, o pavane musų pažiūrų žmogus,bet įsidėję sau į galvą, kad ap
nomos tik prie Amerikos riaus dūdelę. Prie tokių tai jo ne dabartinėsvaldžios nu- trįs metai kaip prigulįs prie
'parlamentarinės tvarkos,’ de- gubernatorių, prie tokios vertimas, bet triukšmas, su- L.S.S. 60-tos kuopos, vienok sarui atėjus vėl teka.
nemusų pažiūrų žmogus, bet linkybės, kurias pagimdė di-
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Už pagarsinimus nei redakci-.
PORTLAND, ME.
ja, nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save Darbdaviai remia darbinin
daboti ir jokiems daug žadan
kų uniją.
tiems už maža pinigu apgarsini
Maine valstijoje darbinin
mas netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais kai prastai susiorganizavę,
daiktais. Dažniausia tokie skel dėlto išnaudojimas jų kapi
bimai esti tik pigi apgavystė ir
iš negudrių žmonių pinigų vi talistams nei kiek nevaržo
mas. Berods namų statyto
liojimas.
jai
1910 metais buvo gana
"Keleivio” Administracija.

kai kalbėjo. Nesakė, kad
HY1)E PARK, MASS.
OGLESBY, 1LL.
balsų pripažinta tokios tve
Atsišaukimas.
"socijalistai tai jauni, pri
riamos organizacijos bereiNežinia kodėl šią musų
Gano žmonių dūšias.
pumpuoti vaikėzai.” Bet ir kolioniją užmiršo,Dievo at__ musų dvasiš- kalingumas, nes tuos darbus Į Lietuves ir Lietuvaites
Nesenai čia
šiose prakalbose daugiau so_
1\a}.’
suprato, kad čia • ^as piemuo, beganydamas kuriuos siūloma jaunuome
cijalistam teko, negu kata sto
Laisvamanius.
nykščiai^ lietuviai be agentų1 avejes sumanė nukirpti vil- nės organizacijai, atlieka iri
likams. Iš visos J. O. Sir tarpininkystės su Dievu bizgali atlikti pati L. S. Sąjun-i
’ .......... Inas. Turbut nesurasdamas ga. Nors ir buvo tūli nes Brangus lietuviai ir lie
vydo kalbos galėjai suprast zni veda. Gal atmena,
tuvaitės !
kaip
raginimą prie tautiško su viens tokių Dievo agentų du kitaip kaip sau pramogą su magumai, bet visgi šisai i Mus yra jau didelis būre
rengti, apreiškė per savo
sipratimo.
metai tam atgal buvo iš čia pamokslą, kad reikalinga klausimas išrišta ir socialis lis, kurie esame numetę re
tai, kurie buvo pasiryžę
tvirtai susiorganizavę, bet Tečiaus kalbėtojaus Brun- su šluota iššventintas, tai užpirkti mišias už žuvusias remti tokios naujos organi ligiškus retežius nuo savęs
I
po dažytojų (painterių) d-.a negalima skaityti prie bijosi apsilankyt. Berods, ant karės lauko dūšias. Iš- zacijos tvėrimą, dabar pa ir esame liuosi nuo tikėjimistreiko 1912 metais ir kar- kalbėtojų, tai paprastas vai yra čia gana da tų avelių, tikrujų giliau pagalvojus, matė. kad norėjo dirbti ne škų prietarų. Bet mes gy
vename ne vienoj vietoj,
KORESPONDENCIJA penterių unija iširo, nes kinas, kuriam "mamytė su kurioms labai kailis niežti tai pasirodo, kad kunigijai savo darbą.
mes išsiskirstę po Suvieny
tas streikas buvo pralaimė kdama vindelį suteikė mok ir kirpikas butų reikalingas. karės labai reikalingos. Mat
Mikaitė.
tų
Valstijų miestus ir mies
Nesulaukiant
kirpiko,
atsi

BRIDGEPORT, CONN. tas. Darbininkai apie uni slą,” kaip jis pats pasisakė.
šiaip žmonių permažai mir
telius, mes negalim vienoj
rado čionai tūla davatkėlė, šta, permažai ir pinigų gali
Konferencija. Vakarienė. ją nuo to laiko nenorėjo nei Žmonių buvo virš 300.
vietoj
apsigyventi. Užtat
kuri
pradėjo
atstovaut
Die

ma surinkti nuo žmonių už
klausyt. Bet štai liepos mė Vienoj dirbtuvėj tūlas lie
Diskusijos.
daugely
vietų mes esame
vo
agentą.
Toji
čionai
labai
Kas mums n Soma
nusiuntimą dūšių pas Abra
nesiu 1915 m. namų staty tuviškas "special police,” ge
persekiojami, ir Romos tar
gerai žinoma ypata, kaipo omą, o jeigu tikintieji ištikSausio 1 dieną atsibuvo mo kontraktoriai susišaukė
nai
bei kiti tamsos apaštalai
Bridgeport’e I rajono kon darbininkus ir sutvėrė savo ras katalikas, bereikalingai prastos reputacijos, surengė rujų manytų, jog žmogžuNiagara Falls, N. Y.
jaunam
vaikinui
socijalisstengiasi
vėl retežius mums
net prakalbas, kad nuo ave ! džiu-kareivių dūšios neina Iš šio miesto jokiame Aferencija.
Konferencijoje ir savo darbininkų unijas.
tui
kirto
per
burną,
bet
vai

lių ir avinų Dievui vilną pa ■ tiesiog Į dangų, tai jie pirk merikos lietuvių laikraštyje uždėti ir pavergti savo nau
dalyvavo 13 delegatų. Žy Nuo liepos iki rugsėjo mė
kinas
tuom
pačiu
atmokėjo
ėmus, o be to toji davatkėlė, tų toms dūšioms tikietus ir nesimato žinių. Tas yra dai. Jiems kartais sekasi,
miausiomis vpatomis buvo nesio prie namų statytojų
ir
pridėčko
davė
raudoną
turbut gavus leidimą nuo Dievo agentams butų ge prirodymu, kad šiame mies- nes mes be vienybės ir susi
.* Pfuselaitis ir J. P. Mar- unjjos susirašė 700 darbiburbulą. Minėtas "spese- kokio dvasiško tėvelio, nu ras
cmkevicius.
•
..............
biznis. Bloga, kad ku ste nėra lietuvių. Lietuvių rišimo.
ninku, ne-unijistų liko tik lis" tankiai užkabina kaip
,sprenae
sprendė
apkalėdot
apKaieaoi
lietuvius,
nigija nuo seno žmonėms tai yra ir nemažas būrelis, Užtat mes, Waterburio,
Naujų Metų dienoje vie- 40. Rugsėjo mėn. susitvėrė ką, o minėtas vaikinas lėtas
j
turbut
jau
rengiasi
likti
ku

Įpasakojusi, jog kareivių tik nėra tarpe jų tokių dar Conn. būrelis lietuvių lais
tos socialistų 41 kuopa su- ir namų dažytojų unija. ir niekam Į kelią nepastoja.
nigo
gaspadine,
tai
ir
mano,
dūšios eina tiesiog Į dangų, bų, kurie verti butų laikraš vamanių, susirinkome sve
rengė puikią vakarienę, kad Darbdaviai patįs spiria darAtomas.
jog
vistiek
ar
kunigui
duos,
Miegame tainėje, 103 Green st, Lapdabar tą žmonių Įsitikinimą tyje paminėti.
priėmus atsilankiusius sve- bininkus būti unijos nariais,
ar
jai
vis
bus
Dievui
auTokiam kričio 15 d., 1914, ir apkalneleigva jau išnaikinti. Tai miegu nekaltųjų.
čius i konferenciją. Vaka Nežiūrint, kad Įstojimo Į
ka.
Vienok
daugelis
katali

MONTELLO, MASS.
gi ir minimas musų dūšių pasakymui galima butų už- bėję kaip mes esame niekirienė buvo su Įvairiais pa- uniją mokestis dabar gana
kų
mergos
nenor
pripažinti
ganytojas šiaip ir taip daly- ginčyt, nes užtenka pasižiu- narni per religiškus fanatimargininmais: prakalbom, didelė darbininkai, kad tu Lietuviams mirštanti Lietu
Dievo
atstovu
ir
nabagei
j ką vartė, kad Įkalbėjus, jog rėt, kaip tie lietuviai mel- kus ir kad laisvamanybė
deklamacijom, muzika ir rėjus darbą, rašosi, ir gruo
va nerupi.
tenka
išgirsti
nemažai
Įkanreikalinga kareivių dusias džiasi priešais akmenio, mo- daug turi priešų, mes radodainomis. Kalbėjo vietinis džio mėn. 1915 m. susitvėrė
džių
žodžių.
Gruodžio
18
dieną
L.L.N.
gelbėti. Pripasakojo, kad lio ar medžio stovylas, prie me, kad daug musų brolių
vakarienės pirmininkas drg. taip vad. ”Allied Building
Nesenai čia susitvėrė lie Dievas užleido karę,, kad iš šais nutepliotus pavekslus, ir sesučių yra suretežiuotų
J. P. Marcinkevičius. Ant Trades,” todėl joks darbi Draugija surengė viešą su
sirinkimą
su
Įvairiais
patuvių
tautiška draugystė. naikinus socialistus. (Tur kaip brangiais papuošlais religiškais pančiais, yra ne
ras kalbėjo drg. J. S. Pruse- ninkas be unijos kortos ne
marginimais.
Paskaitą
skai

Prie
jos
prisirašė taipgi vie but ir Dievas yra kapitalis puošia tuos stabus ir kokias tik aukomis besąžiningo ku
laitis iš Waterbury’o. Po gali gaut darbo prie namų
Dažytojų unija tė F. J. Bagočius temoj: nas socialistas, kuris, kaipo tu, jeigu socialistų neken gausias aukas stabams au- nigijos išnaudojimo, bet
tam sekė daklamacijos, kitų statymo.
i svečių kalbos ir kitos žais dabar turi 110 narių; dirba "Kaip velniai atsirado žmo supratliviausias iš jų visų, čia). Tų socialistų niekšiš ! kauja, tai visa tai matant tankiai aklais Įrankiais jų
mės. Deklamavo p-lė A. 8 vai., gauna po $3.00 ir nių mintyse.” Skaitė labai likosi net "prezidentu.” Aš kumą dūšių piemuo išaiški negalima sakyt, kad lietu piktiems darbams atlikti, o
Maršeliutė, maža mergaitė $3.50 i dieną. Karpenterių aiškiai ir paskaita buvo ge sakyčiau, kad iš jo tiek tin no tuomi, kad "socijalistai"; viai čia miegotų. Nemiega, mums esantiems be susiriši
Švereckiutė, antra maža unija turi virš 700 narių: ra. Tokios paskaitos naiki kamas pirmininkas, kaip ir (tik nepasakė kad lygiai to-įj tik jų protas hipnotizmu už- mo laisvamaniams sunku
mergaitė Vokniariutė
ir F. dirba 8 vai.; gauna po 3 ir na tamsybės prietarus taip, socialistas — jis visviena kie patįs kaip ir jis pats šu-jj migdintas, dėlto gyvenimo tuos žmonelius liuosuoti iš
(-y*
Simanavičius. .Sagevičienė 4 dol. i dieną algos. Neži kaip pavasaryj saulės spin nežino kuomi beesąs. Kaip leriai) B. Montvidas ir reikalai jiems nežinomi, ne- Komos agentų vergijos. Todėl mes pamatėme, kad
ir p-lė Sagevičiutė pagriežė nia kodėl patįs darbdaviai duliai ledus. Daugiau pa neilgai socialistavo, taip ne . Kiaulėnas užmušė kun. Že- į matomi.
ilgai jis ir pirmininkavo. jbrį. Dėlto sucialistai ne
Niagrafalsietis. mums laisvamaniams reikia
ant smuikų: "Gražioji nak žada pakelti darbininkam našių prelekcijų!
Tautiečiai
bijodami,
kad
jų
-4'susivienyti. Dėlto mes atv-----verti gyvent ant svieto ir
tis." Taipgi negalima ne algą, uždedant po 28c. i die Gruodžio 22 L. Š. Fondo
draugystė
neaugs,
jeigu
tu

Dievas juos baudžia, užleis St. Louis, Mo — Gruodžio gaivinome Lietuvių Laisvapaminėti mažą, 6 metų vai ną ir sutrumpina darbo va Įvyko prakalbos. Kalbėtori
socialistišką
galvą,
ėmė
damas
karę. Iš tokios kvai 28 d. čia rusai susiginčiję su manių Susivienijimo 4-tą
kuti V. Šverecki^ kuris pui landas (subatomis dirbs tik jum buvo J. B. Smelstorius.
tą
galvą
ir
nukirto,
bet
ir
los to piemenio pasakos iš vienu vokiečiu, užpuolė jį, kuopą ir jau antras metas
kiai atliko juokingą dekla 4 vai.).
Prakalbos klausyti atėjo vi
kūnas
be
galvos
pasispardė
vedimas gali būti, kad Die kad užmušus, bet vokieti bėga kaip po biski krutame;
maciją. Baigianties vakarui
Suprantama, kad darbda sai mažai, nors vakaras bu ir užmigo, tik galva da stri- vui nepatiko ir kun. Žebrio užmušti nelengva, prie per tą laiką turėjome dve
drg. J. P. Pruselaitis su bu- viai to nedaro be aiškaus iš- vo labai gražus. Tai kur čio
* relių jaunimo sudainavę po sirokavimo ir be naudos nykščiai lietuviai?...
Ogi kinėia. bet ir ta atšals.... Ti gyvenimas, jeigu užleido šingai, vokietys, Stephan jas prakalbas ir vienas dis
žmogžudžius, kurie ji nuga Kraus, netik atsilaikė prieš kusijas, taipgi buvo atloštas
rą dainelių.
vieni prezentų ėjo pirkti, o kri juokdariai.
sau.
Gailaširdis.
labijo. Bet iš tokio moks- penkis rusus, bet gindama teatras (Jono Širdis) su pa
kiti i svaigalų krautuves
Pažymėtina, kad vietos so
linčio, kaip kunigas, nuose sis nuo šūvių atsiplėšė nuo galba draugų prijaučiančių
Pastaruoju laiku čia pra bačkučių dėl Kalėdų... o jau
cialistai dar pirmą panašų
deda atsirasti daugiau lie per Kalėdas: armonikų EAST. ARLINGTON, VT. klumo nereikalauk, tat ir tvoros lentą ir paguldė ant laisvamanybai. Per tą lai
vakarą turėjo.
pliauškia kaip sena liežuv- syk tris rusus, nežiūrint, ką neatsižvelgiant Į perse
tuvių. LSS. kuopelė iš 7 na spiegimai, bonkų tarškėiiNors musų mieste nesiran rių gyvuoja, tik dėl savo mai, staugimai ir 1.1. Vadi Girtuoklystės dievaitis pir ninkė, kad tik kvailius mul kad tie buvo ginkluoti. Vie kiojimus, kuopa turi 60 na
moj vietoj.
da inteligentų tarpe lietu mažumo jinai mažai ką vei nas, nenori nei girdėti, kaip
kinus ir sau pelnas iš to da nok kiti du rusai parmušė rių ir pinigų ižde randasi
vių, išskiriant kunigą, kuri kti gali.
Paprastai
visur
tarpe
kata

rius. Bet ne visi ir parapi vokieti ir nežinia koks butų daugiau šimto dolerių.
Kuopelė susitvė Lietuva miršta paplūdus
irgi negalima priskaityti rė 1914 metais iš 12 narių, | kraujuose! ''šiandien dai likų lietuvių kokios nors joms sutinka su tokiais ku buvęs rezultatas, jeigu poli Dėlei geresnio pritrauki
prie inteligentų, tečiaus pas bet paskui liko tik 5, o pas- į nuoji, o rytoj verksi.”
metinės šventės būna šven nigo. pamokslais, kur jokio cija nebūtų karę užbaigus. mo laisvų žmonių prie kuo
mus visgi matosi šioks-toks j taruoju. laiku prisirašė du i
čiamos taip lyg tai butų pamokinimo apie dorą ir Antryt visi šeši karžygiai li pos, kuopa ir pašalpos sky
bruzdėjimas. Jau trečias (nauji. Gaila, kad draugai' Susirinkę gi prakalbosna I girtuoklystės dievaičio šven artimo meilę nėra, vien že-į kosi teismo nubausti už ar rių Įvedė.
i išsinešė daug sveikų min- į tes. Taigi ir Kalėdos buvo miausias šmeižimas ir net dymą viešos ramybės.
mėnuo, kaip socialistų 41 nieko neveikia.
Taigi, lietuviai ir lietuvai
,
čių. Svetainėje tarp pub-: švenčiamos taip iškilmingai, išniekinimas to Dievo, i kukuopa daro nedėlių vakarais
Jonas K. Dečkus. tės, laisvamaniai, gyvenanPrieš porą mėnesių drg. publikos viešpatavo grabinė kad ir svetimtaučiai galėio i ri jie tiki, kaipo i teisingą
diskusijas. Diskusijose da
tie kituose miestuose, jeigu
lyvauja veik visi simpati i Alex Haman (latvis) suma tyla kalbėtojui bekalbant, pasijuokti iš musų tamsiųjų ir nepabaigtinos gervbė^
Plymouth,
Pa.
Vėl
dideturite L.L.S. kuopas gyvuo
zuojanti socialistm žmonės. nė tvert lietuvių kooperaci rišu veiduose matomas bu lietuvių.
esybe,
o
kunigas
gi
atvaizdi lis lietuvių būrys atsimetė jančias, atsišaukite tuojaus,
Nors ir negalima atsilan- ją valgomų daigtų krautu vo gilus susigraudinimas ■ Kalėdų dieną pora prisi- I na ii tik kaipo baisų pikta nuo airišių bažnyčios ir su o kur yra mirę L.L.S. kuo
kiusiem i diskusijas suteikti vei Įkurti, bet kol-kas suma matant perstatomus baisius kaušusių lietuvių išėjo šali- darį, kuris buk dėl kelių ne sijungė su lietuvių tautiška pos, stengkitės atgaivinti,
daug protiško maisto, bet nymas sunku Įkūnyti. Drg. karės paveikslus.
gerų žmonių žudo nekaltų parapija. Per Kalėdas kun gal butų galima atgaivinti
P. A. Vizbarą. gatvin pasirodyti katras žmonių
tas darbas, tas rengėjų pa Kamanas moka lietuvių
milijonus.
Gritėnas tautiškoj bažny L.L.S., o paskui ir centrą su
stipresnis, abudu kątik be
sišventimas, nėra veltui. I kalbą ir skaito lietuvių pirpastovėjo ir lyg buliai, tąsė
Parapijonas. čioj laikė pamaldas lietuviu tvertume.
Diskusijos jau davė kuopai meiviškus-socialistiškus lai-:
CHICAGO III.
kalba.
Romos kunigijos
si
draskėsi,
susipurvino
ne

Draugai ir draugės, prie
kelis naujus narius; supa-!Ikraščius. Jis yra gana vei
trustas
apmaudauja,
bet
lie
lyginant
ilgasnukiai,
na
ir
Kalėdų
vakaras.
darbo, skleiskime ir gelbėki
SCRANTON, PA.
žindino su daugeliu pritarė klus, bėda tik, kad nėra kam
tuvių susipratimas auga.
jiems besivoliojant pradėjo
me šviesą!
padėti
jam
darbuoties.
25 d. Gruodžio, Atsibuvo rinkties svetimtaučiai pa
jų ir t. t. Paminėsiu tik
Viešos diskusijos.
Jurgis Macevičia.
Atsišaukdami rašykite
M. Miller nuo senai garsinamas va žiūrėti lietuviškų imtynių,
kelis klausimus, kurie buvo
Gruodžio
26
d.
Įvyko
paslaiškus
kuopos susinešimų
karas,
parengtas
L.
S.
S.
22
gvildenti. Pirmas: "Kokia
Hartshorne, Okla. Gruo
i
žinoma turėjo gardaus juo-1! kelbtos čiohai L. S. S. 2-ros
vardu J. P. Cheir 27-tos kuopų.
lietuvių organizacija ge
ko. Pažymėtina, jog vienas kuopos diskusijos temoje džio 12 d. čia susitvėrė LSS raštininko
NEWARK,
N.
J.
pulis,
P.
O.
Box 380, Waterriausia darbininkų klesai?”
Vakaro programas buvo tų bulių yra vedęs ir turi "ar reikalinga jaunuomenės 243 kp. iš 8 narių. Susirin
burv,
Conn.
Pripažinta socialistų LSS.
Tautiškos prakalbos.
sudaryta margas, bet atlik vaikelių, bet paskutinis gir organizacija.” Buvo pagar kimus laikys nedėldieniah
mes atsišaukiame
Antras: "Ar reikalingos!
ai
nenusikė.
tuoklis ir jo šeimyna taip sinta, kad norintieji disku po pietų J. Leonavičiau^ ir Taipgi
Gruodžio 19 d. Lietuvių
i
vietinius
lietuvius ir lie
moterims pilietystės tiesos," svetainėj atsibuvo prakal-!
apskurus, suvargus, kad net sijoje imti balsą pirma pra svetainėie. Lai gyvuoja ir tuvaites laisvamanius,
Statyta
scenoj
vieno
veik

atsi
— išdiskusuota ir pripažin bos, kurias parengė T.M.D.
gaila dabosi kaip pažvelgi neštų kuopos sekretoriui sa darbuojasi.
smo
komedija
”
Dvi
Vagilės
”
lankykite i musų susirinki
ta. "Ar socializmas užga- 41 kuopa.
Kalbėjo tautiš sulošta nei šio nei to. L. i nelaimingus kūdikėlius ir vo vardą. Bet tokių turbut
Čia lietuvių yra nemažas i mus; susirinkimai būna pir
, nėdins liaudį." Šiame klau ka traicė: pp. J. O. Sirvydas,
■jų motiną. Vienas lietuvis neatsirado, jeigu atidarius būrelis, bet vis da snaudžia mą nedėlią kiekvieno mėne
sime mažai kalbėta, nes ne  J. Ambraziejus ir vienas S. S.138 kp. Vyrų choro dai dėlei girtumo nuvirto laip susirinkimą
prisiėjo klaust Reikėtų juos budinti.
sio, 9 vai. ryte, svetainėje
sirado užtektinai diskusan- vaikinas nesenai atvykęs iš nos taipgi buvo pažymėta tais žemyn ir pavojingai su
J. Kvetinskas. 103 Green st., VVaterbury.
publikos
kas
nori
užimti
dis■
programe,
bet
dėlei
nežino

tų. Klausimai: "ar lietu Lietuvos. Prakalbos buvo i
sižeidė veidą: ims nemažai kusantų vietą. Tarpe nauDabar galima pigia kaina
viam verta kovoti prieš iš- su tikslu paminėt dešimt- mų priežaščių choras neda laiko pakol išsigydys.
Springfield, III.— Darba’ prisirašyti prie kuopos; Įs
ios organizacijos šalininkų
lyvavo.
tautėjimą” ir "ar socialistas metines sukaktuves
Vil
turiu priminti, jog buvo atsilankęs ir F. Živat- šiuo tarpu eina anglių kasy tojimas laisvamaniškos pro
gali būt katalikui” — liko niaus seimo. J. Ambrazie- Šiuo kartu geriausia at pasDar
klose gerai. Vieni i 2 savaiJuozą
Apeiki svečiams
neišgvildenti.
TRengėjams |įjus aiškino apie Vilniaus sižymėjo vyrų kvartetas ir besilinksminant neužmiršta kauskas, kuris, kada disku- ti uždirba po 80 dol., kiti gi pagandos skyriun 25c.; Į
vertėtų nenumesti i šalį tuos seimo atsibuvimą. Papasa C. S. S. D. D. vyrų choras. ir musų tėvelių, brolių ir se sijon niekas nestojo, pasišo I vos maistui. Bet ir be dar abudu skyrių (L. Propagan
klausimus, kuriuose visi ima kojo, kaip socijal-demokra- Monologas "Vyčių Genero sučių. kurie miršta iš bado kęs sušuko: "Jus visai be bo daug yra žmonių. Dau dos ir Pašalpos) nuo 15 iki
40 metų $1.00; nuo 40 iki
balsą. Nes toki klausimai tai minėtam seime rėkė "ša las” nuobodus, o svarbiausia ant Lietuvos bei Rusijos razumo, aš mačiau daugiau gelis perkasi sau darbus.
kaip
jus
visi
diskusijų
ir
jų
50 metų $2.00. Taigi pasi
daugiau suprantami darbi lin nuo pagrindų!” ant vie nemandagus.
Monologas laukų, sumanyta parinkti
A. Čekanauskas. naudokite proga ir kiekvie
nieks
taip
kaip
jus
nedaro.
”
ninkams geresni už tuos, no lietuvio, kuris buvo ren "Profesijonalis Ubagas” iš- auku LŠF. J. Kavaliauskui
nas laisvai manantis lietu
kuriuos negalima bemoks kamas Į delegatus (?) Ir dalies butų juokingas, bet Į paaiškinus trumpai apie Nors nenurodė, kaip tie kiti
Painesdale,
Mich.
diskusijas
daro,
tečiaus
jo
Lievis bei lietuvaitė prisirašy
liams išrišti.
tai girdi rėkė ne prasti koki pabaigą peržengia morališ Lietuvos vargingą padėji išsišokimas matyt Įdrąsino I tuviai čionai pasižymi, ypač kite prie kuopos.
Pabaigoje 1915 m. Bridge- žmonės socijaldemokratai, kumo ribas.
mą, atsirado ypatų, kurie kitus ir diskusijos prasidė f girtuokliavimu, peštynėmis
Lietuvių Laisvamanių Su
portan pribuvo gana daug bet mokyti inžinieriai ir t.t. 29 d. Gruodžio, atsibuvo nepasigailėjo keliato centų jo. Vieni nurodinėjo reika ir kaziriavimu.
Kitokių sivienijimo 4-tos kp., Wateržmonių iš kitų miestų, ne (Pirmu kartu girdžiu tau Draugiško Ratelio metinis dėl savo brolių, mirštančių lingumą tokios organizaci darbų, kurie neštų visuome
bury, Conn., valdyba:
mažai pribuvo ir lietuvių. tiečių prakalbose, kad ir susirinkimas.
;
Nutarta Įves no žmogžudžių ranka. Su- j jos, kiti gi kaip tik rado ją nei naudą veltui butų su ži
Gaila, kad pas mus neapsi- tarp socijalistų yra mokin ti nauias reformas (o gal rinkta 4 doleriai ir pasiųsta kenksmingą darbininkiškam buriu jieškoti.
Prasta ir Pirm. M. Laskeviče,
Vice-pirm. J. Pricevičius.
gvvena joks inteligentas, tų!) J. Ambraziejus išgyrė ;senovinės nuo 1909-10 m.) ; L. š. Fondan.
judėjimui, kuriam pirmuti liūdna.
Fin. rašt. A. V. Bartulis,
! kuris labai butų Bridgepor- dr. J. Basanavičių, kaipo <sulošti "Alkani Žmonės”
Laisvasis.
Hale Co. savo darbinin nė ir reikalingiausia orga
Ižd. Ant Bukevičius,
to lietuviams pageidauja didvyrišką tautos veikėją. Br. Vargšo veikalą; rūpintis kams padarė Kalėdų dova nizacija yra ir turi būti po
mas nes pradėjus geriau Jo pagerbimui liepė net pu- kaip galima greičiau išleisti nas. Po vieną valanda su- ilitiškoji darbininkų partija.
Visi katalikai tiki, kad Susin. rašt. J.P. Chepulis.
darbam eiti, pradėio augti blikai atsistot J. O. Širvy- nauią veikalą ”Križius.” Iš- trumpino darbą ir padalino Kadangi ir po ilgų diskusi pirmutinis žmogus ant že P. S. Mes prašome ir kitų
dirbtuvės, darbininkų skait- das, sulyginus jo pirmesnes rinkta valdybą 1916 me- po cigarą. Tai matot kas jų
. nei kiek nepaaiškėjo tos mės buvo padirbtas iš molio, laikraščių, prijaučiančiu lai
liūs ir lietuvių kolonija.
{prakalbas su šiomis, tai ga-jtams.
do geraširingumas
inaujos organizacijos pama kurį pats Dievas nulipino svamanybai, duoti atsišau
Nulindęs. Įima pasakyti: inteligentiš- 1
Sigel * Tšidas.
S. Pašulnietis. tai
' ir tikslai, tai didžiuma ant savo išvaizdos.
kimui savo spaltose vietos.
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KELEIVIS
I

Taigi sulyg tobulos vokiečių I pridurti, kad padarymui
kalbos tokių vaikų motina vieno 12 colių šovinio reikia
pavadinta:
Hottentotten- apie 4 mėnesių laiko: jisai
stottertrottelmutter, o jos turi pereiti liejyklą, kalvę,
Civilizacija yra pergyve- minių daro žmonės laisvai i Popiežių agentai veikia
žmogžudį: Hottentottensto- sliesorių, tekorių, o paskui
nusi
įvairių prietariško ti- protaujančiais, o laisvama- ir Chicagoje. Jiems seka
ttertrottelmutterattentae- eina chemijos laboratorijom
kur jį užtasio; paskui jisai kėjimo srovių, kurių proce- nybė griauja tikėjimus iš si išrinkti katalikus į mo*
ter.
kyklų taryba, ir jie užima
žmogžudį uždarytą vie vėl grįžta dirbtuvėn, kur jį sas kenkė mokslo pažangai pat jų pamatų,
gana
svarbias vietas komi
ir
demokratiškam
tautų
višios
šalies
apšviestesni
name minėtųjų tvartų (Lat- aptaiso švinu, kad išeida
tengitterwatterkotter), tai mas iš kanuolės negadintų dūrinio tvarkymo augimui, žmonės matydami, kad ka- tetuose. Cook pavieto mo
gi sulyg tobulos vokiečių jos sienų. Da kiti specijali-i O dogmatiškai sufabrikuo- talikizmas, kuris yra krikš kyklų superitendentas, J.
branduolis, yra Tobin, yra Rymo katalikas.
kalbos, prie jo vardo turi štai aprūpina šovinį iš prie tas katalikiškas tikėjimas čionybės
būt jau prijungtas ir to šakio taip vadinamu kapi atnešė didžiausius civiliza biauriausias apšvietos ir Apšvietos tarybos presidentvarto vardas, tai tuomet šonu, o iš užpakalio detona- cijai nuostolius. Jis baisiai laisvės priešas, stengiasi ne I tas, M. J. Collins yra geras
slopino tautų kultūrišką ki įleisti popiežiaus agentus I katalikas. Kone-veik visas
bus jau aišku, kad tai tas , toriu.
1
pats žmogžudys, ką užda i Ir reikia da žinoti, kad limą, nes jo viešpatavimas Amerikos politikon, bet jė Chicagos mokyklų tvarky
rytas tvarte. Bet žmogžu šovinio, kuris sveria 1,000 istorijoje ženklina proto ap zuitai laužė galvas, kad tik mas yra popiežiaus agentų
dys ėmė ir pabėgo. Tūlas —2,000 svarų, joks kareivis temimo periodą. Kada ek- įsteigti Rymo monarchijos rankose.
hotentotas neužilgo jį te- savo spėka į kanuolę neįdės, kliziatiškos pajiegos išsivy galybę Suvienytose Valsti Chicagos mokytojų fedečiaus sugavo ir linksmas ei- Tam reikalingos specijalės stė, krikščionija tapo galin- jose. Katalikų kunigai de- racija, apie kurią šiuom
na apie tai pranešti vokie- elektra arba benzino pajie- ga, grekonų mokslas, kuris da savo paskutines pastan- kartu yra labai daug kalbabuvo apsigyvenęs romėnų gas, kad prisisavinti daug ma, ar kad tik nebus popiecių viršininkui, Prasideda ga varomos mašinos.
uvaion.
šitoks pasikalbėjimas:
Iš to visko pasidaro
aišku, t? ^^^5■'’ tapo išvytas iš Amerikos turto, ir įgyti di- žiaus agentų politiška mašiIš 7,000 mokytojų,
karinmenė
Europos, ir daugiau kaip delę politiškų pajiegų galę. na.
— Sugavau žmogžudį.
kad narsiausia
be chemiko ir mechaniko Per tūkstantį metų Europa Visu pirma jie bando už- 4,000 priguli prie federaci— Kokį?
buvo apdengta tamsybių ir griebti Amerikos viešas mo- jos, kurioje yra 90 nuošimtis
— Ką užmušė hotentotę. pagalbos šiandien jau nie prietarų debesiais.
kyklas, per tai jie mato katalikiškų mokytojų, ku
ko nereiškia.
— Tokių yra daug.
Kadangi krikščionija pa progą, kuri pagelbės jiems rių didžiuma, beabejonės,
— Bet čia yra tas žmog
matuota ant aklo, nuo neži- užvaldyti šią šalį.
kontroliuoja mokytojų uni
žudys, ką nužudė dviejų AR ŽINOT, KAD —
nės paeinančio, tikėjimo, o
Paslėptas politiškas po ją. Kad ji yra jėzuitų, poli
mikčiojančių idijotų moti Rusijos senatas buvo Įs mokslas remiasi ant žinoji piežiaus agentų šioje šalyje tiškos organizacijos, kuri
ną ir kuris buvo uždarytas teigtas 1712 metuose.
mo, kuris rodo žmonijai iš veikimas kįla augštyn. Da bando suvaržyti viešų mo
į krepšinių žiurkių tvartą.
ganymo kelią, todėl kunigaibartinis
... ........ ~ popiežius drąsiai kyklų laisvę, įrankis, tai ro
i
Viršininkas pašokęs su Pusė lietuviškų redakto priešinasi mokslo pažangai, įasakė~ kad^^Amerikos'vie- do katalikų kunigų prieši
rių yra išsivystę iš zecerių. nes apsvietos augimas tarp g0S mokyklos yra nemorali- nimasis Loebo naujam įsta
šuko:
škos,” ir tas "šventasis" ra tymui, (Loeb rule), lairis
— Tai iškarto reikėjo pa
sakyt, kad sugavai Beutel- Aprūpinimas Laisvamanio Moterystes gina kiekvieną kataliką pi uždraudžia ' mokytojams
lietį aktyviškai dalyvauti prigulėti prie unijos. Šitas
terhottentottenstottertrotSakramentais.
politikoje. Ir popiežiaus katalikų kunigų užtarimas
rattenlattengitterwatterkotagentų politiška organiza- už organizuotus darbinin
telmutterattentaeter. Tuotapo ant tiek tvirta, kad ji kus yra jų poltiškas siekis.
— Nekalbėk tokių niekų! jaus man atkartok!
— Alou, vaike!
net pajiegė užgriebti Ne\v Katalikų kunigai nekuomet
— Jei tu netiki, vaike, aš Hotentotas apalpo.
— Sveikas-gyvas, tėve!
Yorko, didžiausio Amerikos negelbėjo darbininkams ko
galiu tau daugiau faktų priKaipgi tavo sveikatėlė?
I
voti už geresnį rytojų. Jie
miesto, viešas mokyklas.
rodyt.
Va, nabašninkas
— Viskas olrait.
yra
didžiausi organizuotų
— 0 kadėl tavo nosis šian mano dėdė, Dieve duok jam Noksiąs ir išradimai.
Amerikos jėzuitai, kurių
prieki5““““”'''4
dangų, turėjo tokią pat no
dien tokia raudona?
istoriškas gyvenimas pn.
. .v
sį, kaip ir mano, o per ra- CHEMIŠKOJI KARĖS
mena didžiausi žmogaus neChicagos jėzuitai kiša sa— Ne tavo biznis.
PAPĖDĖ.
morališką nupuolimą, valdo
su nuodais uodegą,
— Bet aš galiu paklausti, žancavos atlaidus, sykį susikur
tik
ji
lenda. Jie su savo
Taip nemandagiai atsakinė- derėjęs iš rublio išgėrė cie- (Žiur. ”Kel.” No. 46, 1915.)
New Yorko mokslo ir ap
mokinimais
stumia žmones
Prie
naujesnių
sprogstan

švietos įstaigas, kuriose au
ti, tėve, negažu. Juk tu gali
įkvortį prastos ir suvalgė aš- čių medegų priguli šios:
klėjama ateinančioji gent- protiško nupuolimo gelmėn,
ir kitaip atsakyti.
tuonias
silkes.
Mano
teta
Stipriausi:
karte. Jų politiška organi o savo biauria politika ban
— O kaip aš galiu atsakyt irgi turėjo didelę raudoną
Francuzijoj melinitas,
zacija sprendžia mokyto do įtikti nekurioms draugi
kitaip?
storą nosį, o sykį nupuo Anglijoj liditas,
jams algas, tvarko ir kon jinio gyvenimo pažangioms
— Gali paaiškint priežas lė
nuo
pečiaus
ir
užsimušė.
Japonijoj
šimozą,
troliuoja visus apšvietos rei- srovėms, kad tik įgyti protį. Daleiskime, šiandien
Kaip matai, vaike, aš tau
Su v. Valstijose dunitas
fl I kalus, ir mokyklų fondas gre^vviškos visuomenės sim
šaltas oras, o nosis didelė, moksliškais
patiją, nes per tai jie mato
faktais priro- I Visi šitie "itai” viens nuo
/ yra jų globoje.
vėjas papūtė kaip į kaminą,
džiau,
kad
visi
atsižymėję
kito beveik niekuo nesiski
Šitas jų atsiekimas rodo galėsią įgyti politiškų pajie
ir paraudo. Arba gali būt
jogei popiežiaus agentai tu gų. kad suvaržyti Chicagos
ir kitokia priežastis, daleis- žmonės turi vis raudonas ria, nes visų jų pamatu yra
'
nosis.
pikrinė arba trinitrofelinė
ri New Yorke dideles poli viešas mokyklas.
kime, darei su vyčiais kurtiškas pajiegas. Miesto ma j Kad visai nupuldyti vie
nors saliune manievrus, mo — Na, o kuomi tu, tėve, rūgštis (C6 H2. OH CH0)3.
lesi
atsižymėjęs?*
Juk
tavo
Yra
tai
paprasta
karbolinė
joras, J. P. Mittchell, ir mie šas Chicagos mokslo įstai
kinotės šaudyt iš bonkų.
i
nosis
irgi
raudona!
rūgštis,
išvirinta
su
tam
tisto užžiurėtojas, W. A. gas, Rymo agentai šeiminin
Nuo tokių manievrų nosis
—
O
ar
tu,
vaike,
nežinai,
krais
formališkumais
ir
žiPrendergast. kuris kontro kaudami Chicagos mokyklų
irgi parausta.
liuoja municipaiiškus finan tvarkyme prašiusiais me
— Noser, Maike. Mano kad aš esu lietuviško vaisko nomoj proporcijoj sierinėj
rugštije.
su
azotinės
rūgš

generolas?
Ar
tu
nematai,
sus, šituodu ponai, būdami tais pražudė 1,500,000 dole
nosis raudona nuo mokslo.
ties
priedu.
kad aš šoblę nešioju, kad
svarbios ypatos miesto val rių. Apšvietos tarybos re
—Cha, cha, cha!...
Visos kitos priemaišos,
mano kepurė su žvaigžde,
dyboje, yra tikri Vatikano korduose taip-gi randama,
— Tu nesijuok!
kaip
antai
eteras,
spiritas,
kad
aš
turiu
kryžių
ant
kru

agentai. Ir toki politikie kad jie apvogė Chicagos vi
— Kaipgi nesijuokti. Kurgi
I metaliniai milteliai ir kito
riai buvo pasiųsti New suomene vienu ketvirtada
tu matei, tėve, kad nuo mo tinės?
kie
dalykai,
padaro
iš
pikriYorko
valstijos konstituci liu miliiono dolerių, pirki
kslo paraustų žmogui nosis? — Matau, matau, tėve, bet
nės
rūgšties:
melinitą,
lidijos pertaisymo konvencijon, me anglių dėl mokyklų. Ir
— 0 ar tu nematei, vaike, visi tie daiktai deda ant ta
kur jiems pasisekė priimti per jų pastangas parapiji
Kembričiaus
prabaščiaus, vęs nelabai užvydėtiną žy tą, šimozą ir dunitą.
mę.
Vokietijos armija vartoja Ir buvo rytas, ir buvo diena, ir buvo toks laisvas žmogus, naminio tvarkymus įstaty nės mokyklos visuomet gau
kokia raudona jo nosis! Ar
mą (home rule), ir per tai na didesnę pašalpą, negu
ba pažiūrėk į policiją —
— Ką tu nori tuomi pasa taip vadinamą trinitrotoką
suvalgė
dievą.
Tai
atsitiko
iš
ryto,
28
gruodžio,
New Yorko apšvietos reika viešos mokyklos. Šitokias
kiekvienas policmanas turi kyti, vaike?
j luolį, kuris sutrumpintoj
Waterbury,
Conn.
lai
tapo atimti nuo valstijos(|popiežiaus agentų politiškas
raudoną nosį.
— Pajudink savo protą, ■formoj rašosi: T. N. T.
Trinitrotoluolis nėra taip
— Taigi tas ir parodo, kad pagalvok, o pats suprasi.
tas, Kazimieras Gugis, iš ir prijungti prie miesto vai-■ vpikimas aiškiai rodo, kad
Chicagos viešoms mokvkstiprus,
kaip
keturios
augšne nuo mokslo nosis pasida Suprasi ir kodėl tavo nosis
Chicagos., apsivedė su Pe džios, kur katalikų kuni-i Iloms
aTTIC gesia
(TOSIO HOVAlllC
pavojus.
gams
davė
progą
šeiminin

ro raudona, nes policijoj raudona. Dabargi aš eisiu čiau minėtos sprogstamotronėle Marija Pricevičiute
mokytų žmonių nėra. Kem savo keliais. Lik sveikas, 'sios medegos, bet užtai jis
iš Waterburio.
Tą pačią kauti New Yorko viešose Amerikos jėzuitai nemie
Gruodžio
30
d.
1915
m.
turi
tą
gerą
savo'pusę,
kad
bričiaus klebono taipgi ne tėve, ir protauk.
ga. Jiems pasisekė paimti
dieną antroji pp. Pricevičių mokyklose.
”
The
Waterbury
American
”
nuo užgavimo nesprogsta,
Gana
gudriai
sufabrikuoNew Yorko viešas mokyk
gali mokytu žmogumi va
duktė Netė Elena ištekėjo
paskelbė,
kad
atsbuvo
iš

bet
užsidega
tik
nuo
tam
ti

įtas
popiežiaus
agentų
pla

las, beabejonės. kad jiems
dinti, nes apie mokslą jisai
T. Hunterio.”—
Vokiečių kalbos turtai. krojo pistorfb. Tuo tarpu kilmingos vestuvės p. K. užBet
nas.
kad
užgriebti
Amerikos
gali tas pavykti atsiekt ir
nedaug teturi supratimo.
ir "Naujienos” kaž
vartojamos spr. medegos Gugio, advokato iš Chica i kodėl pasigailėjo bendrovės viešas mokyklas slepiasi Ga Chicagoje, o tuomet jie
— Olrait, Maike, jeigu tau
Vienas francuzų laikraš Francuzijoj, Anglijoj, Japo gos, su p-le P. M. Precevi- prezidentui laikraštyje vie ry mokyklų tvarkoje (Garv veiks da smarkiau, kad vi
šitų mano prirodymų da
neužtenka, tai aš galiu tau tis pašiepia vokiečių kalbos nijoj ir Amerikoj greitai čiute iš Waterburio, ir T. tos, Gal kaip "Laisvei,” įŠvstem). Vienas iš popistų, sai suvaržius Amerikos lai
parodyt da tvirtesnių fak- turtingumą, kuriuo vokie i sprogsta nuo užgavimo ir Hunterio, inžinier. iš New taip ir "Naujienoms” nesi- W. Wirtas sugalvojo naują svę.
čiai taip didžiuojasi.
Mat priešininko kulipka kartais Yorko, su p-le N. E. Price nori pasakyti atvirai teisy- ' mokykloms
tvarką, kuri Mat Amerikos jėzuitams
tų.
vičiute.
šliubo
ceremonija
vokiečių
kalboj
galima
jun

pagimdo didžiausių sandėlių
■ pirmiausia tapo įsteigta Ga rupi, kad iš griuvėsių pri
— Nagi, nagi!
bės?
— Lietuvoj, vaike, kaip gti į krūvą net ir keli žo 1 eksplioziją, nuo kurios žū atsibuvo airių šv. Sakra Ir neapsiriksiu, tikėda rv, Indiana, o dabar jau ir kelti popiežiaus sostą, kad
mento parapijos bažnyčioje.
aš ganiau da galvijus, musų džiai, jeigu jie išreiškia va savi žmonės.
mas, kad tikroji to užtylėji New Yorko mokyklose.
"šventas” tėvas galėtų iš
Trinitrotoluolis yra daro "Laisvė” apie tai pamini, mo priežastis bus tame, jog
sodžiuje buvo šėrikas su il vieną dalyką. Pavyzdžiui,
Amerikos visuomenė Wir- Rymo persikelti į Washingga raudona nosia, tai, kad hotentotų šalyje yra taip mas veik iš tos pat pikrinės bet sako, kad malonu pasi tas laisvų žmonių apsivedi- to planu, kaipo naujagady- toną. Dėl atsiekimo šito
tu žinotum, visi piemenįs jo vadinamų krepšinių gyvū rūgšties, tik su tuo skirtu džiaugti ypačiai iš apsivedi- mas atlikta netaip, kaip in nišku budu mokyti vaikus, jų nelemto tikslo jie nenų. kuriuos vokiečiai vadi mu, kad vietoj karbolinės mo K. Bizausko su p-le P. teligentiškiems ir protau labai interesuojasi. Mat vientik bjauriai politikuoja,
bijodavosi.
—0 ar daug jis buvo mo na Beutelratte. Hotentotai rūgšties vartojamas taip Kazakevičiūte iš Pittsbur- jantiems žmonėms priderė Gary systemą įvedus į mo- bet ir organizuoja krikščio
juos gaudo ir augina tam vadinamas toluol, panašus į go.
| tų, bet pas airių kunigą, su kvklas kūdikiai gali mokin nišką militarizma. Jau ir
kytas?
Kodėlgi "Laisvei” malonu visokiais sakramentais, die tis amatų, ir lankyti moki- dabar didesnė milicijos da
— Žinoma, kad nekvailas. tikrose tvartuose, kuriuos benziną aliejus.
Kaip padarydavo ragą, kaip vokiečiai vadina Kotter.Ant Amonalas taipgi yra nepa pasidžiaugti iš apsivedimo vą valgymais ir kitokiais nimos dienoje bažnyčią, nes lis priklauso prie katalikų
užtriubydavo, tai net Šiau tų tvartų yra tam tikri sto prastai stipri sprogstamoji K. Bizausko, kuris lietuvių1 prietarais.
laikas mokinimos užima se- parapijų. O kokiam tikslui
gai — Lottengitter. Taigi medega. Ją vartoja Aust visuomenėje nelošia jokios, Štai delko "Naujienoms” ptvnes, kartais ir aštuonias musų popiežiaus bernai or
liuose girdėdavosi.
— Na, jau tu, tėve, visiš laikomos tokiuose tvartuose rijos armija. Yra tai miši pirmaeilės rolės, o iš apsive fir "Laisvei” negalima pasi valandas į dieną, o kiek ir ganizuoja vyčių armiją?
kai nusišnekėjai. Argi rago po tokiais stogais tos krep nys taip-pat pikrinės rūgš dimo K. Gugio, seno socia didžiuoti iš K. Gugio apsi- dabartinėse mokyklose. Čia Argi, ištikrujų jau jiems ru
padarymą galima vadinti šinės žiurkės vokiškai vadi ties su saletrine amonija ir listo, dienraščio bendrovės vedimo!
aišikai matyt, kad išradė pi žmonių apšvieta. kuri
Lattengitterwatter- amoniios milteliais; pasta prezidento,
mokslu.
O tu juk norėjai nasi :
agitatoriaus- Tikiuosi, kad "Keleivis,” II jams Gary systemos nerū griauja jų prietarišką ir
prirodvt. kad tas šėrikas bu kotterbeutelratte.
rieji dedasi dėlto, kad už kalbėtojaus ir žmogaus pa kuris visiems visados drą pėjo išmokyti kūdikius ama akla tikėjimą! Kad įsteig
vo mokytas žmogus.
O štai kitas pavyzdis. Pa gautas amonalas neeksplio- statyto priešakyje darbinin siai pasako į akis teisybę, tu, bet paimti juos iš moky ti Suvienytose Valstijose
— Jes, vaike, jis buvo bu gauta sykį žmogžudys, vo duotų.
kiškojo judėjimo — "Lais leis ir man išreikšti tą mano klos į bažnyčias mokyti do- inkvizicija yra jų didžiausiu
vęs urėdninku ir ant kny kiškai Attentaeter, kuris Yra tai stipriausia sprog vė” nepasidžiaugia?
nemalonų jausmą, kokį pa gmastiškų prietarų. Dargi noru. Jie svajoja apie nau
gos buvo gramotnas,
buvo užmušęs hotentotę stamoji medega, tiktai turi "Naujienos” praneša, tal liko netik manyje, bet ir tū tokiai tvarkai būnant moky jus tamsybių ir prietarų lai
— Užtai jis ir nosį turė motiną, vokiškai Hottentot- savyje tą ydą, kad labai go į pinant ant pirmo puslapio kstančiuose tokių, kaip aš, klose sumažina mokytojų kus, jiems rupi paskandyti
jo raudoną, kad urėdninku tenmutter; jos vaikai buvo džiai traukia į save iš oro Ii K. Gugio paveikslą, kad:— kovojančių už išsiliuosavi- skaitlių, bet mokyklos išlai žmoniją dideliame nemora
buvo buvęs.
idiotai ir prieto da mikčio drėgnumą, o atidrėgus grei "Gruodžio 28 d., utamin- mą.
das padidina, kurios, beabe liškume ir protiškame nu
— Ne, vaike, nosis parau davo, o vokiškai tokį žmo tai pagenda.
i ke, Waterburv, Conn.. 'Nau
G. J. Laskeviče. jonės, plaukia į išradėjų ki- puolime.
sta nuo mokslo.
gų vadina StottertrotteL
Prie viso šito reikia da jienų’ Bendrovės preziden- Waterbury, Conn.
šenius.
Anupras Karalius.

Popiežiaus agentai Amerikos politikoje.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu
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Kodėl jie tyli?'

KELEIVIS

Pajieškau pažibamųjų: Kazimiero
Pajieškau pusbrolio Jono Skar
UŽSIPELNĖ MEDALĮ.
AUKOS
' Marcinkaus. Barboros Jaselskiutės, džiaus, Kauno gub.. Vilkmergės pav..
Mažriuno. Povilo Poškaus, Ra- Anykščių miestelio, pirma gyveno
New Yorke buvo tokis at LIETUVOS ŠELPIMUI. i Jono
polo Leušos, Stasės Mažrimaitės ir Pittsburge; taipgi Stanislovo Daugisitikimas: Rožė M. Krauss,
j kitų, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur- lio, Debeikių parap., Cirkonių so, šėnų parap. Meldžiu atsišaukti.
R. I.
I džiaus. Jie patįs malonės atsišaukti
SKRYBELNINKŲ DIE eidama su motina Van Cor-1 ,PROVIDENCE,
' ar žinantieji pranešti.
. . .
n
. ;
Feliksas Butą,
tlandt parko tiltu pamatė Jaunimo Apsvietos Draugijos pra- 23 off Baker st Gardner, Mass.
NA.
Justinas Paulaviėia,
kalbose 19 d. gruodžio 1915 surinkta
, 8405 Savinski avė.,
Cleveland, Ohio.
kaip
įkrito
į
aketę
du
besi$21.40.
Amerikos Darbo Federa
Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir
_______Pajieškau draugės Onos VasiliausTraškunų
cijos prezidentas Gomper čiažinėjančių ant ledo vai Aukavo Šios ypatos: K. Juozo Polekų, Kauno gub., Jie
patįįs
parap.,
Latavėnų
dvarelio.
<
.
" kiutės ir draugo Alekso Rakausko,
kų.
Ji
šoko
nuo
tilto
ir
pri

Giedraitis, V. Valijonas po arba kas juos žino malonės pranešti.
sas išsiuntinėjo visoms uni
abu Kauno gub., Telšių apskr., IlaI kių valsč., Gunaičių kaimo. VasiKlemensas Shalia,
joms laiškus, ragindamas bėgus prie aketės vieną $2,00. M. B. Vasiliauskas,
1 liauskiutė. buk apie pora metų atga
jas padaryti 27 sausio die- skęstančiųjų pagavo ranka y.’Velžis~K. Vai'nausk7itė,“j.’ 710 Lynn avė., Sioux City, Ioowa. lios atvažiavus į Chicagą. Meldžiu
ną „Skrybelninkų diena.’* i u.z, apyakles, kito g1 nępa-^araška, D. Švedas, J. Dra- Pajieškau Jono Geldos ir Jono Da- ) atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą,
žinančių ją, meldžiu pranešti.
Gompersas prašo, kad kiek- siekdama atkišo jam koją n gUnas po i jx). p. o. Vivo- nisevičiaus, abu Kauno gub., Panevė arba
Ir kiti pažįstami malonėkit atsisaukt
žio
pav.,
pirmasis
gyveno
Chicagoj,
vienas unijistas paaukautų tu0 bu(^u al:)U vaiku lsSelbe’į tienė, M. Bernatavičius, J. antrasis Philadelphijoj. Meldžiu at l iš viršminėtos vietos.
(4)
Pa ui Petrauskas.
sišaukti
ar
kas
juos
žino
pranešti.
tą dieną vienos valandos už-,J0’
lTuloda,V.Kalonas,M.Med2249 W. 23rd PI.
Chicago, Iii.
Jonas Saltinskas.
darbį Danbury, Conn., skry- ■
Krauss yra 18 vickaitė, A. Balkoniutė, J. 693 Harper
st.,
Detroit. Mich.
Pajieškau pusbrolių Antane ir Jo
belninkų unijai, kuri likos
amžiaus. Už išgelbė- Juzeblaitė, B. Balkunas, J,
no Šimkų ir pusseserės Paulinos ŠimPajieškau
pusbrolio
Simano
Kurtinuteista užmokėti savo kom- Jim3 gyvasties jinai turi tei- Stonys, S. Urbonavičius, K. ninkaičio, gyveno Toronto Ont., Ca- kaitės, Kauno gub., Raseinių pavieto
panijai $250,000 už paskelbi- s£
1S CaraMue o fondo į Ambraziunas, F. Sebastinai- nadoj. Kas jį žino teiksis pranešti Andrijavo valse., Laigių kaimo; apie
............
*
medau.
jo antrašą už ką busiu dė 20 metų kaip Amerikoj; gyveno In
j tis, J. Bučinskiutė, E. Aks- teisingą
mą jai boikoto.
Kadangi
diana Harbor, Ind. Meldžiu pranešti
kingas.
ar jų pačių atsiašukti.
(4)
pati skrybelninkų unija, su 33.000 DARBININKŲ REI j tinas, A. Bertulevičius, A.
J. J. Kurtinaitis,
F-ank Kupris,
P.
O.
Box
517,
Cle
Elum,
Wash.
Martinionis
po
50c.
B.
Sin

sidedanti iš skurdžių darbi
YVinskell Mine,
Benton, Wis.
ninkų, negali savo išnaudo KALAUJA DAUGIAU kevičiūtė, B. Kalonas, P. Pajieškau draugo Vlado ŽalgeviALGOS.
apsivedimui lietuvaitės,
Maršaičiutė, J. Mažiukas, J. čiaus. Kaur.o gub., Šiaulių pav., Bai- nuoPajieškau
tojams tokios didelės pini
18
iki
22
metų amžiaus. Plates
siogalos
parapijos,
turiu
svarbų
reigų sumos užmokėti, tai New Bedford, Mass., bu Kastrickis, M. Kuzmickas, kal ir meldžiu atsišaukti ar einančių I nes žinias suteiksiu per laišką. Krei
pkitės šiuo adresu:
(3)
kompanija parduoda jų na vo susirinkusi audėjų tary A. Šerkšnys V. Kazekevičius jų man pranešti.
•Jokūbas Jankauskas,
Ignas
Jonaitis,
melius ir viską, ką tik jie ba, atstovaujanti visas New A. Kapčiunas, V. PaplausS. T. L. Co. Spur,
Ledford, III.
Antanagon, Mich.
turi. Gompersas sako, kad Bedfordo unijas, prie kurių kas, M. Miškinis po 25c.
Pajieškau brolio Jono Burneckio,
Amerikoj yra 3,000,000 uni- priguli 33,000 vietos darbi- | Smulkių aukų 65c. Viso $21, Daugelių
Pajieškau apsivedimui merginos,
kaimo, Kuršėnų parap.
ninku
ir
nutarė
reikalauti
40 centų.
jistų. Jeigu kiekvienas jų
Šiaulių pav., Kauno gub. Penki me nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu
kaip gyvena Chicagoj. Tuoj at 28 metų. Platesnių žinių kreipkitės
aukaus 25c. skrybelninkams iš kompanijų 10 nuošimčių Delei parankumo, pasius tai
j per laišką pas
sišaukit;
Svarbus reikalas.
John Lapinskis,
tai susidarys $750,000, arba algos. Staklių taisytojai ta į bepartyvišką Lietuvos
Teodora Burneckaitė,
(5)
20
So.
Leonard
st., Waterbury, Conn.
164
Sixth
st.,
So.
Boston,
Mass.
suma trissyk didesnė, negu savo reikalavimą jau pasta Šelpimo Fondą, ant kasietė.
riaus vardo K. Šidlausko Pajieškau draugo A. Valano. Kau Paiješkau apsivedimui merginos,
jie turi užmokėti.
20 metų ir nejaunesnės_ 18
$21.28, (12c. Money orde no gub., YVilkmergės pav., Subačiaus nesenesnės
metų amžiaus, lietuvaitės mokančios
parap., Romanovos kaimo, pirma gy anglų kalbą. Aš esu lietuvis-farmeris.) Prieto J. A. D. paauka veno
ŠEŠI VAGIS JAU IŠTEI
NASHUOS STREIKIE
Reymond, Wash., kas jį žino rys. Su pirmu laišku meldžiu privo tam tikslui visas išlaidas meldžiu 'pranešti, nes turiu svarbų siųst
SINTI.
RIAI NEGRĮŠ BE 10
paveikslą.
(8,00.) kurios pasidarė ren reikalą.
Joe Artmonas,
NUOŠIMČIŲ.
New Yorke buvo teisiama
A. Smaleris,
Connorsville, Altą,
Canada.
giant
prakalbas.
303 Gardner st., Mc Kees Rock, Pa.
11 buvusių New Yorko,
Nashuos streikierių vaPajieškau apsivedimui vaikino, neNew Haveno ir Hortfordo das paskelbė anglų laikraš- Visiems aukavusiems dėl Pajieškau draugų Juozo Milčiuno jaunesnio
20 metų, nesenesnio 28
nukentėjusios
Lietuvos
var

ir Juozo Adomavičiaus, gyveno Broo- geistina
_____ _ butų, kad atsišauktų mokygeležinkelio kompanijos di- čiuose, kad darbininkai viabu Suvalkų gub., nuo Šelmių, įjs rašytii i.
ir __
skaityti, mylintis arrektorių už pavogimą nuo suotinam savo susirinkime de ”J. A. K.” tariu širdingą klyne,
kas apie juos žino ar jie patįs malo- svietą ir blaivus,
__
Aš esu 20 metų
šėrininkų keliolikos milijo- nutarė tol negrįžti darban, ačių.
nes pranešti.
amžiaus.
—
—---Su pirmu laišku prisiųsM. B. Vasiliauskas.
Simonas Jankeliūnas,. _
kit ir paveikslą, bet tik tie gaus atnų dolerių. Byla tęsėsi be- kol nebus jiems pakelta 10
2806 Snvder avė., Philadelphia, Pa. sakymą, kurie prisius už du centu
veik 3 mėnesius ir lėšavo nuošimčių algos. Susirin----------------------- I štampą dėl atsakymo.
TIMMINS, ONT. CANADA.
Ona Strolytė,
(3)
Pajieškau draugo Pranciškaus Pi '
$750,000. šeši tų vagių Ii- kime dalyvavo
daugiau, Draugas Chas. V ilunas surinko lypo,
P. O. BOX 134,
Dorrisville, III.
Dirvoniškių
vienasėdžio,
Novosvetimtaučių Hollinger Gold
kos išteisinti, o link penkių kaip 1,000 streikuojančių nuo
pav., Popilio parapijos,
Mine, L. T. D. $102.25. Aukautojų aleksadrovsko
Kauno gub. Apie pusantro meto kaip
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
prisaikintieji šuolininkai ne darbininkų.
vardai:
išvažiavo iš Bostono ir jokios žinios nuo 17 iki 25 metų amžiaus, aš esu
J.
Musztatu
ir
J.
Petrowski
—
po
galėjo susitaikyt. Todėl da
J. Lipiec ir S. Melnik no $3.00; apie jį negaunu. Todėl jis pats, jei 23 metų. Taipgi neskiriant tikėjimo.
bar bus renkamas naujas EKSPLIOZIJA SUNAIKI J.$3.50;
Kurocian. S. Wirbony, M. Taru- da gyvas, lai atsišaukia, arba kas jį Lai atsišaukia. Platesnis susižinoji
(2)
czewski, D. Szumovicz, G. Panik — žino, malonėkit pranešt šiuo adresu: mas per laiškus.
NO FABRIKĄ.
„jury” ir tie 5 bus teisiami
Viktoras
Binkis,
K.
G.
Subach,
$2.75; I. Tolaszka, A. Paus. J.
Shenandoah, Pa.
So. Boston, Mass. P. O. BOX 145,
iš naujo. Be abejonės, iš Terre Haute, Ind.— Te- no
Paus. P. Chams. J. Druszynski, J 2 City Point Ct.,
Szumowicz.
A.
Peter,
J.
Bezkorodajteisins ir juos. Kas vagia lefonu gauta čionai iš Stoy
APSISAUGOKIT.
Paiieškau Elzbietos StaponkevičiuJ. Petkowski, M. Caika, J. Ormilijonus, to kalėjiman A- Ilk, žinia, kad Du Pont ny,
tės,
Viln
;
aus
gub.,
Trakų
pav.,
JezJeigu
pasirodytų
kur nors Juozas
tosDciuk, F. Pastuszek. S. Barvlka,
P. Kurovicz, J. Bandaruk, J. Kremar, no miestelio, gyveno Jersev Citv. N. Noriuča, 26 m. amžiaus, 6 pėdų ir 7
merikoj nesodina.
sprogstančių medegų dirb H. Sikople. H. Konaluba. S. Korpo- J. Kas ją ižno, ar ji pati malonės colių augščio, geltonais plaukais, ant
tiesioje smakro šono turi dvi apga
tuvėj ekspliodavo nitrogli wicz. T. Wožn’ak. K. Shchur, — pranešti. Mariuką Sebaikiute,
mas. Jis turi mainierio popieras
po
$2.00;
M.
Gerak,
P.
Poczka.
H.
SEPTYNIOS VALSTIJOS cerinas ir sunaikino visą jCykuluk. G. Candneso, L. Wvchlacz. 36 High st..
Hudson, Mass. Antano Vinčkio, tai save ir vadina
Ant. Vinčkiu. Jis paeina iš Vilniaus
UŽDARĖ SALIUNUS. fabriką. Ekspliozija buvu A. KozlowsH, P. Ladiszyc. J. Bežvgub., Stakliškių miestelio; nuskriau
Pajieškau
draugų
P.
Znaiduko
ir
nik,
J.
Zibolio.
A.
Bandarovvski,
M.
Nuo 1 sausio 7 valstijos li si tokia smarki, kad net Sam’luk. J. Marcisiak, P. Kulasa. J. Antano Kupraiso, abudu Kauno gub., dė mane ir prasišalino, todėl kas
Dudak, M. Anielo, V. Comborowff. E^erėnų pav., pirmasis Mičiunu so apie jį man praneš, tas gaus $5.00
kosi sausos, nes taip buvo Rotinsone, Ilk, mokykloj G.
(2)
Capra. R. Zint-owicz. J. Neszc. S. džiaus, antrasai Gribanių. abu Pane atlyginimo.
persigando
vaikai.
Jacob Bagdonaviėia,
žmonių nubalsuota. Iš viso
T. Stensliak. G. Racci, S. Huciul. T. munės parapijos. Jų pačių ar apie
R. R. 2, Box 24,
Ringtovvn, Pa.
Moj’k. M. Kuszkevvicz. A. Kasmolik, juos žinančiuju meldžiu atsišaukti.
užsidarė daugiau kaip 30
V.
Valiulis.
A.
Kirmanik
—
po
$1.00;
M.
Ratūkstančių saliunų, daugybė MILICIJA ALDERMONŲ czv. B. Oriss, A. Monciny, S. Borar- BOX 40,
West Fitcburg, Mass. WESTFIELD, MASS.
POSĖDYJE.
RENGIAMAS GRAŽUS LIETUVIŲ
b’n, J. Beleįe. B. A. German. B. Carsąkrovų, bravorų ir spiritiBALIUS.
nune. J. Kosolis. N. Cicis. A. Mosza,
Paiieškau
pusbrolio
Antano
Slažo
Medford,
Mass.
miesto
ta

nyčių. įvyko pilna prohibiT. Nimoj, A. Horvi, J. Budziak — ir Jokimo Nausėdos, abu K-’uno er"b..
Subato 15 Sausio-January. Lenkų
cija. Nevalia svaiginančių rybai laikant savo susirinki no 50c.; S. Notali, B. Roman, D. Raseinių pav.. vienas Skaudvilės Salėje 6 Hanover st.; prasidės bal
E. Chinoni — no 25c.
miestelio, kits Kundročių kaimo, mel liūs 6:30 vai. vakare ir trauksis iki
gėrimų nė pardavinėti, nė mą delei nuskyrimo 200 Raczv.
Iš lietuvių aukavo šios ypatos:
džiu atsišaukti ar kas juos žino pra vėlai naktį. Bus dainos, deklamaci
daryt. Valstijos, kurios li tūkstančių dolerių naujos Chas. Vilūnas $4.00; J. M. Kudlas nešti.
jos ir kitokių pamarginimų. Todėl
$3.50: A. Jonikaitis ir M. Jasinskas
Juozas Shimkus,
meldžiame visus lietuvius ir lietuvai
ko sausomis, yra sekančios: rotužės statymui kilo taip po
$2.00: J. Jankus $1.50.
tes
atsilankyti. Su pagarba A.K.M.
343
8th
st.,
Cloųuet,
Minn.
Iowa, Colorado, Oregon, karšti ginčai, kad iškalno Viso labo suaukauta $115.25. Iš
apmokėta siuntimo lėšos 99c. Pa
REIKALINGAS
kriaučius
prie
Pajieškau švocerio Alijošiaus Ar
Washington, Idaho. Arkan- buvo pampinta milicija ir tu
siusta finansų sekretoriui T. Dun mino, gvveno Ch’cagoi. kas apie iį siuvimo gerų drabužių, t y. mokan
posėdžiui
prasidėjus
atsiųssas ir South Carolina.
duliui $114.26.
meldžiu man pranešti ar jis tis kostumerišką kriauėiaus darbą.
a Į susirinkimą, kad užlai Vis;ems aukautojams tariu širdin žino
Atsišaukit tuojaus.
pats teiksis atsišaukti.
ga ačiū.
.Julius M. Kudlas.
A. Vilčinskas,
Tarnas Micuta.
kius
jame
tvarką.
Įnešimas
Viršminėtas aukas priėmiau laDkriBridgeport, Conn.
SAKO, ANGLIS PA
351 E. B st., Chester, Pa. 552 Broad st.,
čio 10. 1915.
T. L. Dundulis.
perėjo
per
balsus:
14
už,
7
BRANGS ANT 25
PARSIDUODA FORNIČIAI.
nrieš ir viens susilaikė nuo
Paj’eškau dėdžių Kazimiero ir
Gerai užlaikyti trijų kambarių forNUOŠIMČIŲ.
Stanislovo
Šankų.
Kauno
gub.
Šiau

balsavimo.
lių pav.. Luokės parap., pirmasis gy ničiai parsiduoda pigiai. Galima maKapitalistų laikraščiai
tyti kiekvieną vakarą nuo 6 iki 8 va
veno New Britain. Conn.. antrasai kare.
Stamford, Conn. Kas juos žino ar
daug dabar rašo apie pa ANGLIJA CENZŪRUOJA
Petras Šileika,
Pajieškau dėdės Jurgio Gribausko, jie patįs malonės pranešti.
brangimą anglies.
Mat 1 AMERIKOS LAIŠKUS.
8 Health place.
Roxbury, Mass.
Pranas
Grvkštas,
rvveno Climant. N. Y.. ir dėdės Alebalandžio baigiasi angliaka Anglijos valdžia stabdo ir l-sandro
Worcester. Mass.
Gribausko. tain<ri pusbrolio 15 Millbury st.,
sių kontraktas su kasyklų cenzūruoja Suvienytų Vals Tono Gribausko. visi Vilniaus gub., Pajieškau brolio Teofilio Paleckio, PARSIDUODA DRAPANŲ STORAS
Vieta apgyventa lietuviais ir len
pav.. Butrimonin vaisė- Gaikompanijomis, o angliaka tijų krasą, siunčiamą Į ne- Traku
lęi'iemiu ka;mo. Meldžiu atsišaukti Kauno gub., Raseinių pav., Nemaš- kais. randa pigi, užpakalyje štoro
siai yra jau nutarę darant utrales Europos šalis. Prieš ar kas anie juos žino teiksis pranešti. čiu parap.. Kuleiliš’-ės dvaro, turiu didelis daržas, norintieji platesnių ži
svarbu reikalą, meldžiu jo paties bei nių kreipkitės ypatiškai po No.
Karini. Gribauckas,
naują kontraktą reikalauti toki elgimąsi Amerika pa P. O. BOX
(2) 524 Western avė.. Brighton, Mass.
128.
Simsbury. Conn. žinančiuju jį pranešti.
(3)
10 nuošimčių daugiau algos, kėlė dideli protestą. Angli
Leonas Peleckis.
BOX
12.
R.
F.
D.
1,
Key,
Ohio.
Pajieškau
brolio
Kazio
Rekašiaus,
todėl laukiama didelio strei ja kol-kas da nieko ant to Kauno gub.. Telšių pav.. Luokės Dar.,
Skaityk!
Skaityk!
ko. Anglis pabrangsianti neatsakė.
Snleuscunų sodos. Meldžiu atsišauk
Pajieškau brolio Jono Jankausko, Ant Pardavimo Krautuvė.
Kauno gub.. Raseinių par.. Aleksanti.
ant 25 nuošimčio.
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Pajieškojimai

•Tonas Rapalis.

Chicago. III.
FALL RIVER AUDĖJAI 4458 So. Wood st,
NEUŽGANĖDINTI
Paiieškau pu^b-oliu -T«no Znla^o.
Vojcčin kaimo. P»tro Vilko Virbališ
SAVO PADĖJIMU.
kaimo. Povilo Davei Gazoliu
Fall River, Mass., audėjai kiu
kaimo, P"+.ro Aoomataucko Paragių
apreiškė savo ponams, kad kaimo, viri Kuni«’-io narap., Kauno
jie neužganėdinti savo pa g’uh
trekai čia-Braknienė,
dėjimu ir reikalauja dau i 73a St. Augustin st., Montreal.
P. Q., Canada.
giau algos. Čia yra 34,000
organizuotų audėjų.
PaiiešFan
V;«niansko, Sn-

IŠDINAMITAVO „SALAVEIšIŲ KAZARMES.
Buttej, Mont., išdinamituota „Išganymo Armijos’’
barakai.
Ekspliozija aptrupino ir du dideliu hoteliu.
Apie 300 svečių, daugelis
stačiai iš lovų, išbėgo ant
v»11ni gub.. M«riampolės D’v.. iš
gatvės prie didelio šalčio.
GaT-ievo« m’oc+plio.
K->s ame jį ži
Dinamitas buvo padėtas EKSPLIOZIJA IR MILŽI note m-lonė’-ifo nr^nogti arba jis
Dats tei’-si*
„salaveišių” salėj. Bėda už
NIŠKAS GAISRAS.
a o-ota Mitk;ntė-Pazerienė,
tai verčiama ant I.W.W. ” South Chicagoj aliejaus 98 Portland
st, Toronto, Ont..
•
Canada.
agitatorių. Eina tardymas. dirbtuvėj ištiko smarki eks
pliozija, kuri užmušė šešis Paji°šV»u b-olio An<l’-’»us S^anFRANCUZAI KREČIA žmones ir pagimdė gaisrą. V«»ns. Kauno r”b . P?hpvč*’o r»»vi«»+o.
matelio, žinantieji jį ma
AMERIKOS LAIVUS.
Fabriką likos visiškai su Veliuonos
lonės pranešti
(4)
Monika Stankytė,
Pastruoju laiku franeuzų naikinta. Nuostoliai siekia 21 Common
st.
Lawrence. Mass.
x kariškas laivas „Descartes,” $2,000.000.
Pajieškau švogerio Adomo Treierio.
\ katras patroliuoja Ameri
kas anie ji žino malonėkit pranešti
SUDEGĖ
PARAKO
kos pakraščiuose, sustabdė
arba jo paties meldžiu atsišaukti.
DIRBTUVĖ.
Petras Stankūnas,
tris Suvienytų Valstijų lai
vus ir iškrėtęs juos arešta
Mount Union, Pa.— Pe- 316 W. Centre st., Mahanoy City, Pa.
vo visus vokiečius. Ameri reitoj subatoj Aetna dirbtu Paiieškau pusbrolio Juozo Svab:eNokodemo Baltramiejuno, Povilo
ka prieš tai užprotestavo. vėj ekspliodavo sprogstan- kio,
Mat.uzevičiaus ir pažįstamų drangų
Dabar iš Paryžiaus atėjo čioji medega, paskui kilo iš________
Kauno gub., Panevėžio nov, KlaMe’džm atsišaukti.
Washingtonan
užtikrini- gaisras,
_
kuris pridarė apie*vaini'’ pa™Stasys Skabickis,
- mas, kad daugiau to nebus. $60,0000 blėdies.
1215 Lilly Row,
Camden, N. J
Į

f

dravo valsčiaus, Naumiesčio parap.;
Bartninkų kaimo, pirma gyveno Chicagoie. kas jį žino ar jis pats malo
nės pranešti.
(3)
Jokūbas Jankauskas,
S. T. Lb. Co.,
Spur Antanagon,
Mich.

Auksinių daiktų, muzikališkų in
strumentų, knygų, gramafonų. Krau
tuvė įrengta pagal naujausios mados.
Krautuvė randasi širdije lietuvių ir
lenkų apgyventoje vietoje. Metinė
apyvarta neša virš $4,000. Norintie
ji pirkti su visais daiktais, kaip tai:
laikrodėliais, žiedais, knygomis, gramafonais ir tt. Parsiduoda, iškalno
pinigus užmokant visus, už $3,000.
Biznis išdirbtas jau nuo 20 metų.
Priežastis pardavimo—savininko apsirgimas. Norintieji pirkti, kreipki
tės ypatiškai ar per laiškus.

Pajieškau brolio Jono Tamošiūno,
gvveno Burbngton, N. J., iš ten iš
važiavo į Chicago. III. Kauno gub.,
Panevėžio pav.. Alizavos par., Glaudelių kaimo.
Kas apie jį ką nors
žino meldžiu pranešti arba lai pats
atsišaukia šiuo adresu:
(2)
W. Waidelis,
Petras Tamošiūnas.
112 Grand str,
Brooklyn, N. Y.
440 N. 7th st.,
Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugės Tavoses Baielitės, Kauno gub.. Panevėžio pav., Liukavos parap, Skirelių kaimo; pir
miau gyveno Anglijoj. Meldžiu jos
naėios atsisaukt arba kas ją žino ma
lonėkit pranešt šiuo adresu:
(2)
S. Gedgaudis,
603 W. German st, Baltimore, Md.
Pajieškau pusbrolio Jurgio Trimišausko, prieš 4 metus gyveno anglių
kasyklų rajone, jis yra 26 metų am
žiaus, iš Kauno gub., Stakų parap,
kas apie jį žino, malonės pranešti
arba jis pats lai atsišaukia.
(2)
Franė Matuškytė,
BOX 368,
Gilbertville, Mass.

Pajieškau Antano Pašilos. Vilniaus
gub., Svenčioniškės pav., Daugėliškiu
parap., Mužviliškio kaimo.
Turiu
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti.
Jonas Gladutis.
(3)
653 W. Lomband st, Baltimore, Md.

COURTNEY, PA.
LIET. DAR. B. PAG. DRAUGYSTĖS
NARIAMS.
Malonėkit atsilankyt kiekvienas į
metinį susirinkimą, kuris bus 16 dieną
Sausio-January. 1916 m. Yra labai
daug reikalų apsvarstymui ir bus rin
kimai valdybos, todėl reikia pribut
visiems ir išrinkt veiklius žmones,
kurie rūpestingai dirbtų draugystės
labui. Nominuoti kandidatai sekan
čiai:
Ant pirmininko: D. Lekavičia; P.
Jaršiunas; F. Stanislovaitis.
Ant raštininko: A. Pateliunas; A.
Latvis; A. Bručinskas.
Ant iždininko: V. Gamulis; M. Nakutis.
Nuo valdybos labai daug priguli vi
sas Draugystės gyvavimas, todėl mu
sų visų pareiga ant tokių svarbių su
sirinkimų dalyvauti.
B. Kirstukas, Sekr.

DĖL FARMŲ LIETUVIŲ KO LIET. DARBININKŲ KLIUBAS,
Plymouth, Pa.
LONIJOSE.
Vaidyba:
Araknsas arba Louisianos val Prezidentas — Antanas Jokavonis,
24 Cambria St, Plymouth, Pa.
stijose, atsišauk į Immigracijos , Vice-pre.
— Jurgis ilacaviėia,
Bureau, Rock Island Lines. Dau
136 E. Main st, Plymouth, Pa.
gybe progų įgyti gerą žemę už Protok, sekr.— Jonas S taškevi čia,
140 E. Main st, Plymouth, Pa.
pigią prekę. Mes galim suteikt Fininsų sekr.— Stan. Antanavičia.
18 E. Railroads st, Plymouth, Pa.
jums bešališkas informacijas
Kasierius — Martinas Zaleckis,
tuose kraštuose, per kuriuos m u- ■
340 Bead st, Plymouth, Pa.
sų geležinkelis bėga. Rašyk lie-! Maršalka — Augustas Stravinckaa,
40 Ferry st, Plymouth, Pa.
tuviškai pas L. M. Allen, Passen- j Mitingai atsibuna kožną mėnesį
ger Traffic Manager,
Rock trečią nedėldienį popiet, antrą valan
dą, Augusto Stravincko svetainėje,
Islan Line, Room 718 La Šalie 40 Ferry st, Plymouth, Pa.
Station, Chicago, III.
(I)
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
.

KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
CHICAGO, ILL.
1840 S. Halsted st, Chicago, III.
Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, ' Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts, Phila, Pa.
Town of Lake, Chicago, III. Susinės.
Sekr. 1) M. M. Rice-Herman,
140 E. 19th st, New York, N.Y.
NARIŲ ATYDAI!
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas,
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.
Visi nariai kurie norite Finansų
Sekr. 1) T. L. Dundulis,
skaityt toliau „Keleivį,”
P. O. Box 511, Westville, IR.
Sekr. 2) J. Stasiulevičius,
kreipkitės prie L. Geležinio Finansų
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.
priduodami jam prenume Iždininkas K. Šidlauskas,
ratą už 1916 m., nes draugy- 226 W. Broadway,
. . S. Boston,. Maaa
Ste ant priesmetinio susirinBrighton, Mass.; J. Gegužis, 28
kimo nuo priverstino orga- Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- .
•
Britain. Conn.
no uzsiprenumeravimo
na-I dauskas,
-PinigusNew
’
siunčiant čekiais
arba Mo
ney
Orederiais,
reikia
išrašyt vanta
rius paliuosavo. Todėl visi, Lithuanian National Relief
kurie norite „Keleivį” skai Visus pinigus reikia siųstiFun<L
varda
tyt ir toliaus, pasiskubinki ■ kasieriaus per Finansų Raštininku
L. Dunduli, P. O. Box 511. We*tte užsimokėt prenumeratą, ■ T.
ville, 111, kuris po kaucija $1.000.
kitaip „Keleivis” bus sulai
kytas.
(?) LIET. DARB. BROL. PAĖELP.
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
L. Geležinis,
Valdyba:
4547 So. Paulina st,
D.
'. Lekavičia — pirmininkas,
Chicago, III.
P.O. Box 138, Courtney, P*.

PARSIDUODA
PULRUIMIS
Lietuvių apgyventoj vie
toj, biznis eina gerai ir par
siduoda už prieinamą kai
ną. Klauskite pas
(2)
A. Bekampis,
114 Ames str.,
Montello, Mass.

Geriausios Fanuos.

B. Kirstukas — fin. sekretorius,
1205 Cresty ave^ Charleroi, Pn,
V.. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtney, Pa.
Su visokiais Draugystės reiiralnii
reik kreiptis šiuo adresu:
S. D. B. P. Dr-stė,
Box 64..............
...Courtney, Pa.
PALAIMINTOS LIETUVOS
DRAUGYSTĖ,
Chicago, IIL
Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,
663 W. 18th str, Chicago, IR.
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
906 W. 20th PI, Chicago, HL
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chicago, IR.
Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI, Cicero, m.
Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė, Chicagvt
Organo užžiur.— A. Selemonavič,
1956 Canalport avė, Chicago, BL
Susirinkimai būna kiekvieno mėn*šio antrą nedėldienį, 1-mą vai. pe
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1908
So. Union avė, Chicago, III.

PIRKITE FARMAS PAS MUS,
DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŲ
FARMERIŲ KOLONIJA
AMERIKOJE.
Ta kolonija yra per mus uždėta
1905 metais ir ją apgyvendinome su
360 lietuvių-farmerių.
Mes esame
seniausi ir didžiausi lietuviai farmų
pardavėjai Amerikoj. Mes parduoda
me teisingiausiu budu, išduodami pir
kėjams už gvarantuotus Dėdės Šamo
popierius ir grynus Abstraktus be jo
kių ekstra damokėjimų. Mes turime
šimtus visokio didumo parduoti far
mų, išdirbtų, su užvestais laukais, su LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
DRAUGUOS,
sodnais, su budinkais. Žemė derlin
giausia — lygi, su moliu ir juodže
Dės Moines. Iow*_
mių, arba molis su gera smčlžeme.
Valdyba:
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar
Perezidentas
— A. Gailius,
žovių, sodnų, pievų ir dėl auginimo
717 E. Market st.. Dės Moines, Ia.
gyvulių—dėl ganyklų. Turime daug
žemės, neišdirbtos, geros, kurią par Vice-Prez. — S. Kairys,
R. 2, Box 44, Aukiney, lova.
duodame visokio didumo plotais, pi
giai. po $6 už akrą ir brangiaus ant Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas^
J. P. Shepetis, 217 S. E. 9th st.
lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali
Dės Moines, Iu wa.
te tokios žemės pasiimti dirbdamas
mieste išsimokėti ir įgyti gerą far- Prot. Rašt. — J. P. Šileika,
217 S.E. 9th st., Dės Moines, Ia.
■na.
Pasiskubinkite nusipirkti že
mės. nes žemė eina brangy n. Atva Kasierius — J. Bindokas,
719 E. Court avė., Dės Moines, Ia.
žiuokite pas mus, o mes tikrai užtik
Susirinkimai,
būna 1:30 vai. po pėariname, kad jus surasite sulig savo
noro tinkamą nusipirkimui farmą, už tų, Columbia salėje, 409% E. Loeus*
ką busite mums dėkingi. Kviečiame str.. Dės Moines, Iowa. Kiekviena
visus miesto darbininkus ir biznierius antrą nedėldienį mėnesio.
apsigyventi pas mus, ant farmų, tarp
savų brolių lietuvių farmierių, apgy
Lietuvių Pašei pi nė Drangyatė,
ventame gražiame ir sveikame kraš
"LAISVĖ,” EASTON, PA.
te, kur yra pilna apielnkė vaikams
Susirinkimai
būna kas pirmą
mokyklų, bažnyčių, geležinkelių ir
gerų piltų kelių, apielinkėje turgauno nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
miesto Scottville’s ir portavo mies kare, Anglų Socijalistų ruime, 4M
to Ludingt'm’o. Michigan. Nusipir Northampton str.
Valdyba:
kite musų kolonijoje farmas ir jums
ant tų farmų taip patiks, kad apie Prezidentas — O. Velioniutė,
1120 Jackson st., Easton,
miestą nė pamislyt nenorėsite. Tu- Į
rėsite ant farmos užtikrintą sau ge Vice-prez.— A. Meškauskas,
34 So. Locust st., Easton, Pn.
rą gyvenimą. Trumpu laiku farma
pati išsimokės visokias skolas ir jus Prot. raštininkas ir organo užžiui<tojas — J. Ratinis,
liksite į kelis metus turtingais far1113 Ferry st., Easton, P*.
meriais. Rašykite, tuoj gausite Lie
tuvių Kolonijos mapą ir Farmų Ka Fin. raštininkas — F. Vytnris,
139 S. Bank st., Easton, Pfc.
talogą dovanai. Tik indėkite už 4
centus štampą dėl pačtos kaštų. Ti Kasienus — J. M. Jankauskas,
kras Adresas:
A? KIĖDIS & CO.,
LIETUVIV PASILINKSMINIMO
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
Real Estate.
Indiana Harbor, Ind.
Peoples Statė Bank Building.
Valdyba:
SCOTTV1LLE, MICHIGAN.
Prezidentas — Pranas Hendersonaa,
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.
LIETUVIŲ DRA UGIKh vice-prez.— Pranas Andrijauskia,
3730 Elm st, Ind. Harbor, Ind.
K L K1OS TURI
Prot. rašt.— Pranas Rudis,
room 22, Palace Hotel,
KELEIVĮ'* Už ORGA\ '
Indiana, Harbor, Indianai
Kasierius — Antanas Mikaloez,
2112 137th st.. Ind. Harbor, Ind.
Lietuv. Mokslo DrHugv»‘Finansų rašt — St Simonas,
Pittsburtfh.
148 W. 4th st^ Lima, OMai
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJI, Maršalka — Motiejus Drungnas,
3604. Deodar st, Ind. Harbor, Ind.
DRAUGIJA.
Susirinkimai atsibuna nedėlioaain
tVaukegan. III.
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
Valdybos vardai ir adresai:
landą po pietų, Antano Mikaloez sve
Pirmininkas — St. Rybelis,
1415 Jackson str., VVaukegan, III tainėj, 2112 137th st Ind. Harbor,IM
Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas,
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAB
822 8th st, Waukegan, III.
Protokolų sekr — A. F. Sabecki,
Chicago, m.
802 8th st., Waukegan, m.
Prezidentas
—
Juoz. Kriščiokas,
Fin. SJcr. — A. Bitrinskas,
Union avė., Chicago, IIL
1330 Sheridan Rd., Waukegan, m. Pirm. 2027
Pagelb. — Jonas
Kasierius — A. Kripas,
923 W. 33rd pi., Chicago, HL
776 Marion st, VVaukegan, m.
rašt. ir organo užžiurėtojas —
Kasos globėjai: — A. Malinauskas, Prot.
Petras Keniutis,
1343 Victoria st, ir J. K. Dimša,
3238 So. Halsted st.. Chieaffe
812 8th str., Wankegan, III.
Finansų
rašt— Ant Staniulis,
Knygius — V. Gabrys,
3220 So. W’allace st, Chicago, IR.
1027 8th st, Waukegan, III.
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas, Kasienus — Kaz. šilas,
3342 So. Halsted st, Chicagą^
1421 Lincoln st, Waukegan, III.
Maršalka — P. Norkus,
Susirinkimai atsibuna kas paakntA'
919 8th str., Waukegan, III. ną srubatą kiekvieno mėnesio, 7:N
Susirinkimai atsibuna
paskutinį valandą vakare, "Aušros” :—
nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą je, po No. 3001 S. Halsted st Xstk
vai. po pietų. Lietuvių svetainėje, nis susirinkimas pripuola sausio ne
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės, nešij. Bertanfniai: Balandžio ir
Waukegan, IIL
lių mėn. Pusmetiniai Liepos mda.
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verdamas žmogų Dievas juk
•*
negalėjo padaryt misteiko, Redakcija . < -wU Xyihth.
ba jis sufiksino ji pagal savo
pikčių, ir todėl Džian Bam Buvusiai K. Križevičieba sutinka su ta geografija, nei.— Nors iš tamstos atsa
kad žmogų užmušti nevalia. kymo Vladui Križevičiui ir
Bet jeigu taip, tai ir strei- matosi, kad Tamista teisy
kierių nevalia mušt. 0 tuo bę sakote, vienok atsiprašo
tarpu per kožną streiką de- me, kad tamstai rokuoties
tektivai ir policija užmuša su nedoru vyru per laikrašti
po keliatą žmonių ir nė ku negalime leisti, tik pasmer
nigai. nė kitokie metodolo- kiame toki žmogų, kuris sa
gai nekelia liarmo ir nešau vo piktus darbus ant kitų
kia kad ’žmogų užmušt ne suverčia.
Juozapui Zavadskui. —
valia. ba Dievas ji sutvėrė.”!
Esame
pasakę, kad tokiu
Kodėl čia toks difrensas?
Kodėl kolieką beibę užmušt laiškų iš Lietuvos, kur tik
nevalia, o dideli ir sveiką privatiški pasisveikinimai,
žmogų valia detektivui nu ar pasakymas, kad "neturi
šaut. kada jis išeina ant me ką valgyt,” netalpina
Baigali,
straikų ir reikalauja dau me, nes asmeniškumai nie
Visi šarap!
giau pėdės, kad turėtų už ką neapeina, o kad neturi
ką valgyt, tai perdaug jau
MISTER DŽIAN BAMBA ką savo beibėms balionės visiems žinoma.
nupirkt?
TURI BALSA.
..F. Mikalauskui.— Nera
Baigali, tie Krismai ir ki Bet bus gana, ši syki savo šykite eilių, nes netalpinsi
tokie aladei yra geras daik spyčių jau suštapuosiu, ba me. šias grąžiname.
tas, ba kožnas bei vienas teisybės kreizi svietas ne- Socialistui.— Jei pasilei
žmogus gali turėti gut taim. laikina.
dėlis katalikas nepaiso savo
Jurs truli,
Ar buk tu biznieris, ar pras
Dievo 6-to prisakymo, ne
Mr Džian Bamba. vertą užimt laikraštyje vie
tas leiberis, kožnas bei vie
nas turi čenčių gerai pasilą. Jeigu užsimokėjo 150
gert, o kai žmogus įssigen
Juokai karės lauke.
dol. bausmės už užkrėtimą
ir pradedi mislyt. tai tuoj Karės laukan Belgijoj iš svetimos moteries liga, tai
pamatai, kad šitas svietas
atgabentas pulkas tas visas atsitikimas vietos
yra kreizi oi tru. Tik pa* siųsta
žmonėms jau žinomas ir
f unkta: Kanados raitelių, bet kad moteris tokio supuvėlio pa
imkim kad ir šitą ____
Angelcki peiperiai rašo, kad arkliai toj vietoj negalima sisaugos.
vartot, tai kanadiečiai turė
Wiskonsino šteito valdžia jo
užimti apkasuose savo I Newarkiečiui.— Apie besekretnai padarė tokį zako- vietas
Nors atgabe sivaržymą už moterį buvu
ną, kad kožną vyrą, katras no juospėsti.
čionai iš Anglijos su sio jos jaunikio su jos vyru
tik pateks į kreizių auzą, tokiu slaptumu,
kad vien nedėsime, nes perdaug pri
reikia išklynyt, kad jis jau tik vyriaųsis anglų
štabas vatiški dalykai, o prie to vi
negalėtų apsiženyt.
Žino
tai žinojo, tečiaus vos la trajybė pasirodo perdaug
ma, jis apsiženyt galėtų, jei apie
tik jie užėmė pozicijas, iš kvaila, kad nežino, kur katgu gautų mergą, aie kur tu vokiečių
tuojaus iš tro vieta. Tai policijos rei
gausi tokią mergą, katra kilo lentaapkasų
su parašu: ’Svei- kalas padavadyt tokius.
norėtų eit už išklynyto vy ki-gyvi kanadiečiai
1 Kas
ro? Netik merga neis, ale pas jus girdėt?”
Prie išsinarinamo ir isipjovimuk
ir ženota boba nenorės su
Tuojau įtrink 0-ro Ricfeter'io
tavim gyvent.
Aš tyčia Ant rytojaus prasidėjo
PAIN-EXPELLES
savo Keidės paklausiau: šaudymas, kuriame dalyva
vo
ir
Kanados
raiteliai.
Vo

Nuo
50 metų nesuvadžiojantis ir letuv”Sei, Keidi, ar gyventum su
nikų
numylėtas naminis būdas
manim, jeigu man taip at kiečiai tuomet iškėlė šitokį
Tikras tiktai su pažvmėta marke
••ĮKĄRĄ”
sitiktų, ar ne?” ”Ai gės parašą:
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
„Sveiki
gyvi,
kanadiečiai!
stačiai nuo
nat!” ji sako.
F. AD. RICMTER <fc CO.
Kurgi
jūsų
arkliai?
”
Na, pasakykit, ar toks zaT4-8O YVashiogtoa Street
K’*w
N. V
konas nėra kreizi darbas? Šitas parašas tuojaus iš
Jeigu Džian Bamba butų nyko, o jo vieton vokiečiai
prezidentas of
Junaitet iškėlė keliatą popierinių ar
M./RDRZEJ[WčKi|
Steic, tai visu pirmiausia Į- klių su parašu:
M
sakytų iškliynyt tuos, ką „Kanadiečiai, štai čia yra D
t ienatinis lenkiškas
padarė tokį kreizi zakoną. jūsų arkliai. Ateikit ir pa
DANTV DAKTARAS it
siimkit juos!”
Ai beč jur laif!
pasigadinusius dantis ir w
O štai ir kitas keisas. Či Kanadiečiai įsižeidę ėmė (((Užtaisau
(((dedu naujus. Laiką gvarantuoju. )':!
kagoj užgimė ne visas redi smarkiai į vokiečių apkasus M Ištraukiu dantis be jokio skausmo į<<
beibė. Sako, kad ji turėjo šaudyt. Popieriniai arkliai 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON. <
tik vieną ausį, .kaklo visai tuomet nusileido žemyn, bet
neturėjo, galva buvo priau neužilgo ir vėl pasirodė, tik
gus prie nugaros, turėjo tik i jau apraišiotom galvom ir
Ei. Vyrai. Visi Pas
vieną akį ir prie to da kitas ' kojom.
Nenorėdami
būt
sumušti
galas buvo visai čielas, taip
■ . O > i “ O'
kad be opereišino negalėjo į Į vokiečių juokais, kanadie į) Jis užlaiko gerą Restauraciją,
visok'os rūšies Alaus. Degtinės
toiletą išeit. Bet daktaras čiai nutarė ir iš vokiečių paVyno ir Cigarų.
Įsityčiot.
Jie
padarė
kelolityčia to opereišino nedarė
Pirmiausia
ir parankiausia
kad beibė numirtų, ir beibė ką ilgų krepšelių, pripylė
vieta
lietuviams.
numirė. Pagal mano geog juos smėliu ir iškėlė iš savo
304 B;oi-»wč» ir 259 D SI
rafijos, tas daktaras buvo apkasų su šitokiu parašu:
rait. Ba kasgi iš tokio žmo „Vokiečiai, štai jūsų deš
SO »r’TPI«. MISS.
gaus, katras išaugtų su vie ros, Ateikit ir pasiimkit
na ausimi ir viena akimi? jas. n
Ar jis galėtų runyt saliuną,
arba kitokiu lojeriu būt?
Apsiriko.
Nosary! Visi iš jo darytų
kontraktierius
fones. O smat biznierius nuėjoTūlas
pažiūrėti,
kaip jo dar
turi mokėt iš kitų fones da bas eina prie statymo
ryt. Tuomet jį laikins vi Beslankiodamas jis stubų.
apie
si kostumieriai ir niekas statomą namą užtiko vieną
nekikins. Sy! O bet gi
sėdint ir pypkę
kokį liarmą pakėlė kunigai darbininką
rūkant. Kontraktierius taip
ir kitokie telelogai. kada ta supyko,
išsitraukė iš kibeibė numirė.
Girdi, gal šeniaus kad
pinigus,
nelaukda
iš jos išeitų koks didelis lo- mas nė rytdienos, pėdės
die
jeris, mekenikas ir tt. An nos, apmokėjo tam darbi
tra gi, ką Dievas sutvėrė, ninkui ir pasakė, kad dau
to užmušt nevalia.
giau jo ča nė koja nepasiro-’
Ol-rait džentelmen ent lei- dytų. Tada Kontraktierius
dis I Kurgi jūsų pruf, kad atsikreipė prie užveizdos ir
jj AR NORI. KAD MYLĖTŲ
iš jo galėtų būt lojeris? Gal su piktumu sako:
būt, kad iš jo ir zakristiMERGINA?
a
”............
Jeigu norų tad pasipirk
jonas neišeitų, 0 jeigu jus — Kodėl, tamista, darbi
geriau nepridaboji?
sakot, kad ką Dievas šu ninkų
viena bemiegant
tvėrė, to užmušt nevalia, Aš įnikau
j
tai kam drugštoriuose p
1
žveizda: — Atsiprašau
siduoda pauderis ant
stos,
jis
visai
nėra
mu

kių? Juk biblijoj plein pa
CR£ST KEND21Ų
rašyta, kad ir blakes Die sų darbininkas; jis tik no I Ji nieicuo nepamirš jus, ne>
gardumas priverčia ją
vas sutv,ėrė. Bet tegul bla rėjo darbą gauti ir laukė ,8 erdžių
is mylėt. Reikalaukit visur ir
jus
ateinant.
kė būna’ dorti sutvėrimas;
dsada Lowneys Creet Kendžių
eigų negali gaut kitur, tai pri
tegul jau Dievas tverdamas Kontraktierius tai išgir
•jsk mums dolerį, o gausi viesvietą turėjo daug džiabo, dęs sukaito ir nieko nesakęs N * svarą geriausiu Amerikoj i>
P. ti] dirbtų kendžių
buvo labai byzi ir per apmil- nuėjo sau.
S K. ŠIDLAUSKAS
ka padarė misteiką - sutGalbūt.
Jį Generališkas stintas Bostonu
vėrė toki dortiną vabalą,
—
Ar
žinai,
kad
Indenkatras dabar per visą gvveĮĮj
226
Brcadway.
nimą daro žmogui baderį; burgąs turi airišę už pačią?
Roston. M>88.
tegul jau užmušti tokį bru-i — Ne. bet galbūt, ’eigu
dą ir nebus grieko. Bet sut- taip gerai moka ka ia”"
£
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Teisingiausia ir Geriausia
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 4
Sutaisoni Receptus su
ar is _
džiausi* atvda, nežiūrint
Gydo
visokias vyrų, moterų iri
.j'* •.
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
. V aikų ligas.net ir chroniškas ligas v
Gyduolių galite gauti, kokias tik T
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4-,- Ttaipgi visados
-Į4 pasaulije vartoja,
1
r
po
pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. T SC'
T randasi lietuvis aptiekorius.
Telefonas.
(11-6)1
j. Galite reikalaut ir per laiškus, T
•r
* o mes per ekspresą gyduoles at259 Hanncver st ,8ostrn, Nass į u į
J siusime.
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EDVARD
DALY,
Savininkas
18 Br arway, So Boston.
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Kazis Krauczunas, n

T Pabaigusi kursą \Vomans Medical -JCollege. Baltiniore. Md.
-j- Pasekmingai atlieka savo darbą J.
•;' prie gimdymo, taipgi suteikia vi- -JĄ sokias rodąs ir pagelbą įvairiose j"
moterų ligose.
X
r
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F. Stropiene S J T i?:""

ą-t-r-i-H-—•X
•

T
T
T
F
T

.i

4-

\\\
8S4
MAIN STREET,
$ REIKIA
ŽINOTI.
KAD TIK DAUNOROS ”TRECambridge. Mass.
g JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
; Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
; rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o
■ tuojaus apturėsite.
_____________

h’:

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JUSU LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
t Pinigus geriausiai siųst „Money Orderiu,” popiet rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte,
užrašius aiškiai adresus savo ir „Keleivio” ir
i prilipyt už 2c. markę.
„KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

Dr. N.A.OIebovv

I

4- ■*

1-X» sį ^4*^
■f
F\ I\ r

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR
DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo
knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai.
Ta pati knyga drūtais audinio apdarais — $1.00.

J

Ant 2 I
akmens
Gelžkelio UiĮ
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I

III
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rodis šriubelit
užsukamas, vj
riško
didume
■F
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubei
tavais
viršau/z=
Labai teisinga
ii Telephone: Cambridge 4806-M.
važiuojantiem.
ypatingai gežkeliu
>( Rusiškas Daktaras Cambridge
žmonėms, kuriems reikia visuome'
tikras laikas žinoti. Gvarantuota>
__ __
Ypatingas pasiulyji
ant 20 metų,
šį laikrodėlį ar
mas. IMes
’ išsiųsime
U .
Kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. r
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
j jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitu’
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ks
) Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu
į kituose geriausiuose Europos
universitetuose.
ENCELSIOR WATCH CO.
Valandos:
906
Athenaeum
Blg.. CHICAGO. ILL
'iŠ
( Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6
) r nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte.

:< so. BOSTON. MASS

h, U

ir Notarijušash i

403 Lyon Build.,
Seattle, VVashJJ
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i i Veda provas visuose teismuose i j
į 5 ir atsilanko į visas valstijas ant p
-f I ‘ pakvietimo. Taipgi duoda patari- U
II mą per laiškus.
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Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA
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Galite reikalaut ir per laišku;
mes per ekspresą gyduoles ai
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A<ČA17>p,77 Iliustruotas Mėnesinis
Juokų Žurnalas.
Tai pirmas toks Juokų bei Satyros Ilius
truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DAU6 PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JU0KIN6Ų PASISKAITYMŲ.

V N

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,

TREJOS DEVYNER1OS

“ŠAKE”

Lietuvis Daktaras

arba

TREJANKA
Susideda ti 27 izairių gydančių žolių ir šaknų.

Dr. Ignotas Stankus

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

1210 S. Broad St, rhiladdpbia, Pa.
9--11 A. M.
2—4 P. M.
7—8 P. M.
Nedeliomis. Į 9—11 A. M.
1-4 P. M
Telepbonas Dickinson 3995 Y.

VARTOJIMAS: Vieną pakelį šitą gydančią
augmenų užmerkti j vieną kvortą čysto spiruto
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
arba mažiau.

lietuviszkas 0-<as W

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekcrius
229 Bedtord Avė, Brooklyn, N. Y.
Kampas North 4-tos gatvės.

Keliaujantis Knaucius

P. ŠlMKONIS,
7 Columbia st.,

Holyoke, Mass.

LIETUVYS fjtografas sS

..,
, i
\ a landos

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, liemenį,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip
gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriau
šiams 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:

VVorcester, Mass.

1
(

? Parm^no?.' St
3oston» Fass
Tisokias Ueas
’iu pasekm ug a
•si*'. Ateikit tie4 ok pas mane 1
.repais į: virių
——- tik
••'įeikit į aptieka:
nanodurve
__ _ bal—
es arba telefoną
■'uok o aJ arėsiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
auo 1 iki 2 ir 6 iki
a Kare l eieph. Richmond 2622-R

(
I i
II
c
<

ji Traukiu Paveikslus Bile Kokiu
; laiku ir visados gerai padarau.
į
Reikalui esant Kreipkitės
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,

|j453a Broadway, S. Ecston, Mass.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus au
gu kalbą labai trumpame laike,
jūsų name arba k kasose dienomis
bei vakarais Rašyk caa.škn-reM. Datacai
msrican Sc'ool et Langjages
731 W. IStilSt. 1’41 W. 471S St.
CHICAGO. ILL.
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PASEKMINGAS.
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DĖL VYRU IR
MOTERIŲ.
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dabar labai madoj, bet Kas iš tų
^^BJx?enai nSra

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliunkyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

<L
<

£
&

DŽIAN BAMBOS SPYČIA

Į
;
;
;

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.

• Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba euvyoiot kvoterį į po > e
relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’

Ar slinka jums plunkiu ?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu?
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas rl liskotes. niežas o los Kalvos?
Ar plinki. bei pridedi plikti?
■ ■Ar Kenkia k s iš aukščiau pasakytu liyu.
tni stenkitės apsauganti jos. l'žsakyk.-te
i.uostrota knygute jusu prigemtą kalba.
—TEISYBE APIE PLAUKES.”
ParaSita europos garsingo specialisto,
kurtoje randas įvairios žinios:
Gražybe piauku.—sudėjimas plauko ir
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
r žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir įsav
inti pinukus. — Ir kaip tai i penktus sava
na turėti gražius plaukus.—ži i plaukuai
— Barzda.—ir dekavones nuo bžganedlntu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs gnlome pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALAACl'RA sula.ko Slinkimą
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus l’j 10 centu arba krasos
markėms rrisiustus sykiu su Jusu antrašu.
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 1 ir knygute ‘‘Teisybe
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą Ir siuskete šianden.
?> Union
Laboratory. Box 538, Union, N. Y.
JNION LABORATORY,
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 Plauku*.”
i.Pasluskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)
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“KELEIVIS”
d
98 Broadway,
So. Bo'ton, Maes. |
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Dabar ką tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE
micra Biblijos 5%x8 colius, turi 382
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai.
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tėmydamas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš visus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knjgą įgijo, jam bus trumpi žiemos vakarai.

KAINA TIK 81.00
Norinti gaut ši* Biblij*. pintcna
siuskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresu:

A. V. BAGDONAS
4735 S. Wood St. CHICA60, ILL.

t
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KELEIVIS

Rapolas.- Ir mums, tėveliai, gaila savo šaĮ kė, jog Dievas surengė ka- kas turite, o mes nupirksi- sa tai prisiųsti žemiau nuro
lies palikti, bet nebijokite, kad tik nuvažiuot,
rę Europai, taip-pat rengia me, kad ir biedni mes čia dytu antrašu ir pranešti,
mes neužmiršime jūsų, Aš pirmąjį savo uždarją Amerikai, dėlto reikalin- esame. *<-*.Met pasivėlinom už kiek reikės už tai atlyginti.
bį jums atsiųsiu...
gą kuogreičiausiai ginkluo- sakymą nusiųsti, tai gavom i
Laiškas iš Odesos.
John E. Vasaitis,
i
Ipolitas.
Matai, vaikeliai, jei tėvus savo
ties.
Ir
žmonės
tam
tiki
ne

tik
6
egzempliorius
iš
admi

Middelsex st., E. C.,
Iš Austrijos parvažiavau į
užmirštumėt, nepadėtų jums nė Dievas. Atsi- Odesą 20 d. pereito mėne pagalvodami
kuomi tas nistracijos.
London, England.
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA
minkite,
jog
skoloj
paliekat
ir
be
darbininkų.
"pranašas
”
įtaria
jų
Die

(Russian
Society),
PENKIUOSE ATIDENGIMUOSE.
sio. Nuo pereitų metų ne
Taipgi reikalinga knygu
Steputė jauna tebėr, nė paakėt da negalės... Rei gavau iš niekur jokio laiš vą, t. y. kraugeriu-žmogžu- tė "Vyrai, pajudinkim že 27 Sandy’s Rovv,
Sutaisė J. J. ZOLP.
kės pusbernis samdytie, o dabar irgi algų be- ko. Austrijoje labai blogai: džiu, tironu.
Jeigu tam mę,” "Namelis ant Volgos”
Iš lietuvių ateivių gyvenimo Amerikoj.
brangumas...
sus
žmonės
apkvaišę
jokios ir "Keleivio” Kalendorius VEDA p. PAUKščIUTĘ.
mėsos svaras 1 r. 40 k., duo
Ketvirtas veiksmas skolintas iš
sveikos
minties
savo
galvoj
,i 1913 metų (Kalendorių nu "Kataliko" vedėjas S. TaZenonas.— Bukite dėl šito ramus. (į moti nos — reikia žinoti, kad
Aleksandro Bisono.
ną) Ar jau, motinyte, visa mums kelionei su- duona kepama iš šiaudų ir nepajaučia, jeigu nesupran siųs "Keleivio” administra nanevičia veda T. Paukščio
VEIKIANČIOS Yl’ATOS:
ruošei? Steputė sakė, nežinanti, kurias antklo-I. kukuruzų — 30 kp. svaras. ta kaip juos begėdiškai ap cija. Red.)
dukterį panelę Olgą iš PittsIpolitas Norkus, turtingas Lietuvos ūkininkas.
juokia
tokie
pamokslai
—
dės
dėti.
Kas turėjo pinigų kelionei,
Kas turėtumėt minėtų tono. Pa. Sutartuvės buvo
Stepanija. jų duktė.
Emilija.— Einu, vaike, tuoj už valandėlės tuos išleido.
šešius mėne tai nėra ko stebėties, bet knygelių ir jubilėjinio "Ko per Kalėdas, o vestuvės bus
Emilija Norkuvienė, jo žmona.
Zenonas, vyresnysis sūnūs.
priruošime visa. (Išeina).
sius buvau liuosas, o 7 mėne jeigu tie apgavikai nepriso vos” numerio, malonėkit vi- truputį vėliau.
Rapolas, jaunesnysis sūnūs.
Gaudavau tinamo kapitalo aukai ski
Ipolitas.— Eisiu ir aš ruošties, arkliai reikia sius uždarytas.
Jonas Žabrys, samdininkas.
į dieną Yt svaro duonos, ka ria riša šalies gerovę ir val )
Vincas Žilvys, nesenai sugrįžęs iš Amerikos kai- pašerti. (Išeina).
vos iš slyvų ir šventos arba džią į tai pro pirštus žiuri,
mietis.
SCENA III.
Kazys Vldukis, buto šeimininkas.
tos. štai dabar ir šaltis už-1 tai tik turbut negalima pri
Zenonas
ir
Rapolas.
Agė, jo žmona, mėgstanti išsigerti.
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
puolė. Šalta, o apsivilkti pažinti, jog toji valdžia gi
—
Aš
pats
dabar
nenusimanau,
tai
Rapolas.
.Mikas, Juozas ir Jokūbas, vadinami iš angliško:
na
šalį
ir
žmonių
labą,
da

Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
nėra kuo. Čeverykai 15 ru-Į
Maikis, Džiovas ir Džekis, Uldokio įnamiai.
linksma, tai kartais vėl liūdna darosi, kai pama
boja
tvarką
ir
įstatymus.
Pinigų. Teismiški Reikalai.
bliu, viršutinės sermėgos '
Joselis, žydas, mekliorius.
nai apie tą Ameriką.
Mat
valdžia
yra
rankose
BROCKTONE:
(palto)
irgi
neturiu.
Mel

Vaitiekus I)inda, smuklininkas.
SO. BOSTONE:
,
Zenonas.— Man nė kiek nebegaila savo ša džiamieji, ar nesusimylėtu- kapitalistų, tai valdžiai tik
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
Patrick Konnoll, policistas.
Utarninkais
ir
Subatomis,
Barristers Hali, 45—46,
lies, noriu, kad tik greičiau išvažiuot, įėdė jau iki mėt ir neprisiųstumėt* man ir rupi kapitalo, o ne šalies
Ponas Spriggs. turtuolis-kapitalistas.
28 Broadway.
(
kampas Main ir Belmont Sts.
Harrieta Spriggs, jo duktė.
gerovė.
gyvam kaului visi su tais savo pamokslais. Ži 6 numerio
Tel. So. Boston 935 W.
čeverykų
ir
Tel. Brockton 1875.
Churan, apskričio advokatas.
:-=:=:=■= = = =
= = gj
nau, nuvažiavęs nors liuosai pagyvensiu, niekas "overkoto,” nes kad ir tu
Žmonės! kada-gi jus su
Redmond, teisėjas.
už
knygas
ir laikraščius nepersekios.
rėčiau kiek pinigų, visviena siprasit ir padėsite tai bjau
12 prisaikintujų teisėjų (gali būti ir mažiau, tas
«AAA AA AA KA AAAAjAAAXA AAAAAA A t AA.AA AA MCf ♦ A A JMOMOOUOOIO»OM»
Rapolas.
—
Tau
tai
vis
knygos
ir
tos
”
gaziepriguli nuo režisieriaus).
delei brangumo negalėsiu riai anarchijai galą?
Teismo raštininkas, policistas ir liaudis.
tcs” galvoj, visi ir vadina bedieviu. Tėvai ir čia nusipirkt. Gi ir pinigų
Ūkininko Norkaus seklyčia, gražiai ir su skoniu iš akis išverkė jau už tą "Ūkininką,” man tai jų ne visai neturiu, nežinau, kaip
REIKALINGA 20 EGZ.
puošta. Uždangai pakilus Emilija sėdi su mezginiu ran reikia. Aš, kad nuvažiuosiu Amerikon, nebusiu
reikės
tolesniai
versties.
koj ant mažo suolelio.
JUBILĖJINIO "KO
taip, kaip čia. Nors rubus gerus įsitaisysiu.
Prašyčiau da draugų ar ne-l
VOS” NUMERIO.
I. VEIKSMAS.
galėtumėt
prisiųst man
Tie patįs ir Stepanija.
Draugai amerikiečiai!
SCENA I.
Indomiausias aprašymas apie visas
Stepanija (Įbėgdama su neužsegta bluske- blanketą užsikloti, tik neži Gal kas iš jus turi atliekamų
nau
ar
gausite
mano
laišką.
Ipolitas ir Emilija.
le).— Motut, užsegk!... (pamačiusi, kad motinos
Jeigu gi gausite, tai mel jubilėjinio "Kovos” nume
Ipolitas (įeidamas).— Laikas, motin, butų nėra, nori atsitraukt). O kurgi mama?
džiu mano prašymą išpildyt. rio egzempliorių, gal kuo
jau padėti tą sav' ezginį. Juk nieko da kelio
Rapolas.— Palauk aš užsegsiu. Senai čia ir
nei neprirengei. Amerika, tai ne Šiauliai ir ne visai be stanikiuko nesibijojai, o dabar jau ir už- Į Meldžiu nueit pas advo pos ar agentai turi neišparkatą Olševskį, gyvenantį davę, tai butų labai gerai,
Panevėžys... Reikia vaikams indėlis sutaisyti... segt gėdijasi... (Užsega).
l
priešais "court’ą," — eikite kad paaukautumėt bent 20
Emilija.— Aš ir apmąstyti negaliu, kaip
Zenonas.— Ar jau sudėjai musų skalbinius? apie 11 vai. prieš piet — pa egzempliorių L.S.S. Didž.
mes galėsime su savo vaikais persiskirti... Auk
Stepanija.— Jau visa sudėjau. Mama ke pasakokit jam, kad aš su Brit. 21-mai kuopai Londo
lėjome, džiaugėmės, o dabar sparnelius išskėtė
)
lionei valgį ruošia. (Sėdasi ant suolelio). Kaip savim neturiu popierų ir ne ne. O jei paaukauti negali
7
išskrys, kai paukšteliai... (verkia).
gaila man bus jūsų, nė padainuoti nebebus SU galiu sugrįžt. Jis duos ko te, tai malonėkite pranešti,
Ipolitas.— Gana, motin, ką mačys, aš taipgi _____
^uom Geriau būtumėt nevažiavę.
\
H
kią nors rodą.
čia dievai
visa savaitė kremtuosi (prieina prie jos), bet ką
(Toliaus bus.)
H
žino ar bus kada galas tos
gi kita darysi, tu pati žinai, aruodai ištuštėjo...
Į
“
Keleivio
”
Skaitytojus.
i kankynės ar ne. Užeikite
šv. Jurgis nebetoli, mokestis tebėr neišmokėta...
*
Gerbiamieji:— kurių pre
i pas daktarą Abromaitį ir
i
Kai Dievas padės, mažir sveiku pargrįžš...
perduokite mano pasveiki numerata pasibaigė malonė
Emilija.— Nors tas ir teisybė, bet visgi aš
kite atnaujinti, nes sulyg kranimus ir linkėjimus jam ir sos
taisyklių priversti busim
nenorėčiau vaikų nuo savęs išleisti, jauni tebėr,
jo žmonai.
Gal žino, kas sulaikyt. Taipgi meldžiame
T ‘r>y
da gali išklysti, o ir mums patiems vargas, juk
Šoko gulbė su lydeka,
darosi Suvalkų gubernijoj, ir savo draugus pakalbint už
be samdininkų žinai pats neapsieisime.
Apie karę žmonės šneka:
nes aš iš ten laiškų negau sirašyti "Keleivį” kaipo tik ,■ te
Ipolitas.— Neapsieisime, tai neapsieisime,
Tarptautinių šokių salėj
nu. Atvykę karės pabėgė rai darbininkišką laikraštį,
kuris prie kiekvienos progos
o ir samdininkų šitokis dabar brangumas. Va
Rusą sumušė ikvaliai,
liai pasakoja, kad viskas iš- Į šventai
gina darbininkų rei ud
kar miestely pakalbinau pusberniuką, abejoju ar
Ir vis lamdo, vis jį murdo —
deginta ir išdaužyta.
kalus.
'■gote'
k
galėtų kiaules paganyti, sako, duosi 80 rublių ir
Reiks jieškoties Yčui burdo.
Mainydami adresą būtinai d
Jūsų siųstų pernai prieš
avalinę, tai eisiu.
Ir Laukaitis taipgi žino.
naujus metus blanketų ne turit priduoti SENĄJĮ ir
Emilija.— Taigi, o kas tą visą padarė, ar ne
Kad nebus jam Durnoj "cino.”
gavau. Jei registruotu siun NAUJĄJĮ adresus. To nepa
r
permainyt adreso ne
Amerika? Nespėjo tėvams už kruopas atidirbt,
tiniu siuntėt, galite pajieš- I darius,
galima.
Mainant
adresą
už

o jau žiūrėk ir išvažiuoja, tarytum toj Amerikoj
Šoko caras su teutonais,
kot.
tenka parašyt atvirutę, nes
upės pienu teka ir nedirbdami pinigų prisisemia...
Carui šokis lenda šonais;
Laukiu atrašo,
tas pigiau ir parankiau.
Prieš Balkanus rijo seilę:
Ipolitas.— Kalbi, moč’, vis tą patį. Jau neDaugelis skaitytojų mainy
Liudvikas Žydkus.
Slavai—broliai, slavų meilė...
bepirmą syk tą nuo tavęs girdžiu. Kadir nepridami adresą arba klausdami
P. S. Šis laiškas__
v__ ko-nors. parašę laišką neužkli
rašytas
šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 5
Bet bulgarai štai sukilę
sisemia. o kurie nuvažiuoja, vis dėlto su tuščio
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- ?
22
d.
rugsėjo
1915
m.
Juozui
juoja
ir
prilipina
tik
už
lc.
Broliams kaili jau išpylė.
mis rankomis negrįžta, žiūrėk, kadir Geiminių
goję aprašoma karė vokiečių su francuzais. Skaitant šitų knygų ?
Persergime visus,
Mačiui į Baltimorę, t. y. markę.
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus
yra į
Raugalas, nė trejų metų neišbuvo, o trejetą tūk
kad tokių laiškų niekados ne
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymų jis buvo I
man,
bet
aš
būdamas
be
Meška suko zuikį menką.
stančių parsivežė.
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuvių kalbon tų vei- s
nes Amerikoj ar laiš
darbo negaliu pagelbėti ne siųstų,
kalų išvertė Negeistinas. Kny.’a atspausta ant gražios popieros ;
Klerikalai
aukas
renka.
kas
užlipytas
ar
neužlipytas,
Emilija.— Et. (numoja ranka) tai kas iš tų
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.
laimingam. L. Žydkus turi turi būt pridėta markė už 2c.,
Žmonės gausiai grašį dėjo.
jo tūkstančių, kad sveikatos nebėr. Anądien už
daug pažįstamų ir draugų kitaip tą laišką numeta arba
Mat tėvynę šelpt žadėjo;
ėjau pas Raugalienę sieto sėmenims sijoti pasi
Amerikoje, taigi šį laišką jų reikia už jį primokėt adresa
Bet kaip pinigus surinko,
skolinti. sėdi ant suolo su apraišiotom rankom,
žiniai
ir paskelbiu. L. Žyd tui.
Juos dalija kam patinka.
sako, vienos visai nebepavaldąs; dirbdavęs gele
"Kel.” Administracija.
kus iš Baltimorės išplaukė
Juozui Gabriui, kaip patirta,
žinėj dirbtuvėj, kad tik daugiau užsipelnius, tai
Pinigus galima siųst 15c. susukus įvirtai popieron arba po 5c. markėms j
Lietuvon 15 d. liepos 1914
Net du tūkstančiai paskirta.
ir gavo nesveikatą.
I
■na
m., bet Bremenan laivo ne
“KELEIVIS”
Mat ir jis yr’ "nukentėjęs,”
Ipolitas.— Priežodis sako: ”Bijai vilko, neik
leido,
nes
jau
karė
buvo
r
28
Broadway,
So. Boston, Mass.
j
"Biuras” suvis ištuštėjęs.
miškan.” Ne visi ir Amerikoj lieka be sveika
prasidėjus. Išplaukė tad į
įiemoioictcmcmc*^^
xmoi£ie»Ko ^aa
tos. Žiūrėk štai Lapienės švogeris, nuvažiavo, o
Austriją ir ten jį laikė 6 mė
Antis
šoko
su
vijunu,
dabar rašo, kad gavęs ir visai apyvalyvį darbelį,
nesius. Jis yra Suvalkų gu
Gaigalaitis su Vydunu;
akinių dirbtuvėj stiklelius šveičiąs ir gaunąs 9
bernijos. Mariampolės pav.,
Yčas Gabrį sukinėjo,
\ dolerius savaitei. Tik pemąstyk, kiek pinigo: 18
Pajieso kaimo.
Dar aukų jam prižadėjo;
rublių savaitei, o per mėnesi 36 ir 36, vadinas, 72
Jos. Mačys,
Tiktai Šimkus nesutinka
rubliu. Juk mes per metus visa šeimyna ne kiek
617
Columbia
avė.,
Šelpti tautos ’’darbininką.”
daugiau teuždirbam.
Baltimorę, Md.
Kad ir dešimts, sako, kartų
Emilija.— Apsvarstyk, tėve, kad vėliau ne
Jie visi kur pasikartų,
sigraudintumei. Anąsyk ir kunigėlis kalėdoda
Neklausysiu Yčo notų,
“Pranašas” vėl prabilo
mas sakė, kad Amerikos pinigai, kaip lengvai
O
gyvensiu
savo
protu.
ateina, taip vėjais ir išeina.
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo,
Pagarsėjęs "pranašas”
Bet drąsuolį tą vaikiną
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimu Gy
Ipolitas (Pykdamas).— Argi su tavim susi
Billy Sundav, kuris atlikęs
vybės, Užkrečiamais Ligais. Lytiškai
Štai Kemėšis jau mokina,
šlapinamais Organais, Dusulių, NecTuokalbėsi, prieš keliatą dienų pati dejavai, kad Ze
savo misiją buvo nutilęs,
Kožnas vyras turi pareikalauti umu
Kad geriau jis pagalvotų
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
nonas su savo raštais baigiąs iš proto eiti, ir aš
laiku vienų iš tų Stebuklingu Knygų.
dabar pradėjo antrą misiją.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų. PD^o,
Ir neveiktų savo protu;
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Jaknų. Pūsles ir Inkštu Ligoiues' c
pats matau, kad jis būdamas namie visai paAnuomet Amerikos kapita
Tegul pinigus suranda
• Ar turi skaudėjimus strėnose, safa
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
tvirks. Įsitveria tą savo "Lietuvos Ūkininką” ir
listai bijodami darbininkiš
(Tokia Yčo mat komanda),
riuose; galvos skaudėjimus; blogų avyrai negabi pri darbo ir ne galingi
prie darbo nebegali prisišaukti. O kai kunigas
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus;
kų neramumų pasiuntė tą
Te rankoves atsiraito
nauduetis priimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;
aną nedėldienį iškeikė už skaitymą bedieviškų
jį mesijošių darban. Billy
Ir mus Gabriui tuoj atskaito
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
apdengtą liežuvio; negerą kvapą: tam
knygpalaikių, tai pati sakei, kad tokio vaiko ge
sius ratus po akių; ar negali miegoti;
didžios vertybes medikališkų knygų
Sunday susikrovė sau šim
Tą aštuonetą šimtelių,
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
riau butų, kad nė akįs nematytų; ag, ar beklau
Knyga
ta
pasakys
kaip
vyrai
naikin
tus tūkstančių dolerių ir
Nes jam reikia pinigėlių.
nintas ir lengvai sujudintas: ner
sava gyvastį, kaip jie ;gan-„ ligas ir
so? Atsibodo ir rietis ir muštis; nė bažnyčion
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
kvailius amerikiečius už
kaip
jiems
gali
būti
'^.grąžinta
svei

visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
beina, nė jam poterių, nė maldų bereikia, nieko.
hipnotizavo savo pamoks
Šoko ožka su žabarais,
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus
kata, stipruma^
spėkas trumpu lai
Susitarė su Rapolu ir tol rūstavo, tol zaunijo, kol
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
lais. Dabar kapitalistams
Gi Alšauskas su žandarais,
ku ir su wm-zais kaštais. Jeigu nori
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei
Kelias
į
Sveikatą,
’
vadą nusamdžiau; rankpinigiai vadui paduoti,
UTO vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
reikia pasidaryt biznis —
Klumpakojį varė Tumas,
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite
Stiprumą ir Energiją.
pinigus kelionei vėl suskolinau, dabar jau visenergitiškas
vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
apiplėšti
šalies
iždą.
Tuo
Buvo riksmas, buvo Šurnas.
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas
ta knyga parodys
tiek... (valandėlę pauza). Tegul bus Dievui ant
tikslu jie naudodamiesi pa
”Ka-kas” suko sau suktinį,
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
garbės, vis mažu nepražus...
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kontriotizmu per savo spaudą
O Kemėšis varė vinį,
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra. tik jius.
Emilija.— Augščiausiojo valia... (abudu
pradėjo šaukt, kad Amerika
Bet Balutis su Sirvydu
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
■šluostosi ašaras).
turi ginkluotis. Visuomenė
Vis nematė šitų ydų,

Laiškai š kares lauko.

Du Broliu

F. J. BAGOCIUS

I

Į ŽMONIŲ SKERDYKLA
KARĖS BAISENYBES
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r

Šoko Gulbe su Lydeka.

L

O
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I

I

I

50,000
KNYGŲ
9

VISIŠKAI UZ
DYKĄ

SCENA U.
Tie patįs, Zenonas ir Rapolas.
Zenonas.— Tik jau jus nebeverkite. Juk
mes ne mirti, ne į karę važiuojam. Kai sveiki
busime, už metų kitų ir vėl susieisime.
Emilija.— Ramini mus, vaikeli, bet jau var
giai mes seni besulauksime... (šluostosi žiurstu
ašaras).
1

Su kitais ir jie trepsėjo,
Tik štai ”Ka-kas” sustenėjo,
Mat nabagas užsimynė
Įvarytą aslon vinį.
Tuoj Kemešiui davė guzą,
Tas atgal jam per marmuzą.
Ir taip musų tautos vyrų
Bendras šokis tuoj paįro.
Gaidukas.

tam visgi nelabai pritaria.
Štai ir pasiunčia žinomą
"fakirių” Billy Sunday, kad
tas naiviems žmonėms pa
sakotų, jog Dievas reikalau
ja, kad Amerika apsigink
luotų.
Sausio 2 d. Trenton, N. J.
Sunday kalbėdamas apreiš-

Ar Esi Kankinamas

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fifth Avė.. Cbice/o.

«

Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimul ir norėčiau
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde........................................................................................................................ ..
Adresas
Miestas.

Stejtas

♦

KELEIVIS
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Kunigą Schmidtą
Į
VIŲ.
London. — Į čionai
nužudys pėtnyčioj- nešama
iš užsitikėtinų
1)A TURI

75.000 KAREI

f

“2MIEK0 13E PRIEŽASTIES”

Siutus ir kitokius
pra
šal Komedija viename akte.
PO VAIDINIMO ŠOKIAI.
tinių.
kad
Serbija
turinti
da
Kunigas Hans Schmidt,
kuris sėdi dabar New Yor- Skutari ir Elbassan. Alba
Bus Subatoj. 15 SausioJanuary, 1916 m
DUOKIT PASIŪT MUMS
ko valstijos Sing-Sing kalė nijoje, 75,000 gerai išlavin
Pradžia 8 vai. vakare.
Užtikrinant, kad Jus suėėdysit pinigų ir
jime, bus nužudytas elektri tų savo kareivių. Toji ser Kampas E ir Silver gatvių,
LIETUVIU
SALEJE,
South
Boston,
Mass.
turėsite
GRAŽIUS KUBUS. Mes imam
škoj kėdėj ateinančioj pėt bų armija stovi gerai apdTu
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojara
tintose pozicijose ir tikisi
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
Visus širdingai užprašo atsilankyti “GAB1JA.
nyčioj, 14 d. sausio.
išvaizdos ir būna tvirtesni.
atsilaikyti
prieš
austro-voSchmidt yra Rymo katali
suvienytą
kų kunigas. 1913 metuose kiečių-bulgarų
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOspėką.
TUS PASIUTAM PIGIAI IK GERAI.
Roxburyje,
57
jisai papiovė savo gaspadiMirė Marcelinas Motuzą. šaukia darban visą visuoGenerolas Rudimir Putnę, Oną Aumuller’iutę, ka
Hampden st., atrasta už
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM
Sausio 4 mirė Marcelinas
menę.
nik,
viršiausias
serbų
armi

troškus! gazu visa Perrv
da pamatė, jog neužilgo ji
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
Dr.
H.
Cabot,
Mass.
Gebus jau kūdikio motina. jos vadas, gydytojams lie Motuzą. Velionis turėjo a- neral Hospital viršininkas i; šeimyna.
DRAPANAS.
-____________________________________________
Papiovęs jisai nakties laiku piant, pasitraukė nuo savo pie 32 m. amžiaus, buvo lai apreiškė, kad idant užlaiky
Tikras Jūsų brolis lietuvis
ją sumėsinėjo ir suviniojęs vietos, kurią užimsiąs gene svas vyras ir prigulėjo apie ti visuomenės sveikatą, rei PARSIDUODA BARBER3 metai prie LSS. Užėjus
NĖ.
gražiai į popierą jos kūną rolas Mičič.
Ant. Januška
kalinga, kad visa visuomenė
smagiems
šalčiams
jis
per

Geroj
vietoj,
lietuvių api
Hudson
dalimis sumetė ‘
sišaldė, ir gavo plaučių už bendrai veiktų, t. y., kad ta 1 gyventoj ir reikalas eina ge
222 W. BROADWAY,
upę, manydamas tuo budu
visuomenė aprūpintų gydy rai. Parsiduoda dėl priežaSO. BOSTON. MASS.
degimą,
ir
i
4
dienas
mirė.
paslėpsiąs visas pėdsakas.
tojų gyvenimo reikalus ir sties savininko nesveikatos.
Telefonas: So. Boston—21013
Nors
velionis
buvo
laisvas,
Tečiaus neužilgo viskas išsi
jie
ligonius
gydytų
ne
už
pi

i tečiaus taip urnai mirus ne
Platesnių žinių klauskit.
aiškino ir bažnytinės doros
nigus.
paliko
jokių
nurodymų,
o
jo
mokytojas likos areštuotas. Subruzdo "blokių” mušėjai.
Jok. Geležėlė,
(4)
seseris užsimanė būtinai pa Mat už pinigus gydant gy 122 Broadway,
Telephone: Back Bay 4200
Apie visą šitą atsitikimą ydytojas savo būvio sąlygų
Tamsus
ir
nekultūringi
So.
laidoti
su
bažnytinėmis
aI
ra parašyta tam tikra kny
So. Boston, Mass.
DAKTARAS
verčiamas negydo ligoni,
Bostono
vyrukai
senai
grie

peigomis.
Nors
60
kp.
LSS.
i
gutė, kuri vadinasi "Ameribet palaiko jame ligą.
PAJIEšKAU LAIKRO
Fr. Matulaitis Įi
kos Macochas.” Ją galima žia dantimis iš piktumo, ma nariai ir turėjo tiesą Įsikiš
Užlaiko geriauaį
tydami
kaip
pažangus
ir
ti
i
velionio
laidotuves,
te

DŽIŲ TAISYTOJO,
u
G Y no VISOKIAS LIGAS.
gauti "Keleivio” redakci
Paskaita.
it
Kliu,
Vyną,
Likierius
ir
šviesus
lietuviai
gražiai
dar

čiaus
nepanorėjo
kelt
bar

PRITAIKO
AKINIUS.
Kuris
butų
ekspertas,
atjoj. Kaštuoja tik 10 centų.
'i
buojasi ir progresuoja. Kad nių su tamsiai išauklėtomis Sausio 9 d. vakare LSS. sišaukit per laišką ir pri- ■atokius gardžius gėrimus
<
Valandos:
<
galėjus ardyti ar bent šmei seseriptis. todėl tosios velio 60-tos kuopos svetainėie duokit pilna antrašą.
<
Nuo 1 iki 3 dieną.
•> taipgi ir geriausio taba
ATEIVYSTĖ SUMAŽĖJO žti pirmeivių darbą, tie ne niui pasimirus
Nuo
7
iki
9
vai.
vakare.
Į
. nors kūną skaitė paskaitą temoje ”ES. B.
ko Cigarus.
kultūringi
vyrukai,
kunigo
galėjo
išnevožyti.
7 sausio konominis determinizmas” 28 Broadway,
419 BOYLSTON STR.
Metinis Ateivystės Biu'leidžiame užeiti, o visados rasi
I
paraginti,
nutarė
Įsteigti
tapo
nulydėtas
i
lietuvių
ka

į "Keleivio” redaktorius, drg.
Suite 419. 420 ir 421,
So. Boston, Mass. gražų patarnavimą.
’ro raportas parodo, kad per
Netoli didžiojo miesto knygyno,
1915 metus Amerikon pri — ” Ateiti.” Visi špitolnin- talikų bažnyčią, o iš ten po St. Michelsonas. Paskaita
362
2nd
st.,
So.
Boston.
visų
ceremonijų
i
kapus.
kai
sunešė
savo
sutaupytus
DIDŽIAUSIS
NUPIGINIBOSTON, MASS.
J
buvo tuo geresnė, kad prebuvo išviso tik 11,231 atei
centus.
Zakristijonas
lep

Reikia prie progos
paminėMAS.
_ _
.
. legentas
____ labai
___J smulkmenišvis. Daugiausiai ateivių at
i*
’
’
■*
_
”
’
’
telėjo
visą
šimtine.
Tūlas
ti.
kad
daugelis
karštų
dakai
ir
nuosekliai
kiekvieną
J
koki
kada
kas
yra girdėjus
vyko tarp birželio ir gruo
Ant
Deimantą.
Laikrodžių.
Lenciūgų
Karveliukas
tėškė
kelis
šim

vatkų
būvą
ąibėgusių
pasipunktą išguldė taip, kad ir kitokią auksinių ir auksuotų
džio. Užpereitais gi metais
J. MATHO
S. Baracevičius
daiktų.
ateivių skaičius buvo pasie tus ir pasakė: "Na, dabar, žiopsot kaip laidoja "bedie žmonės pilnai galėjo supra
Geriausias Lietuvio
U
Taipgi parduodu grafofonus su ;
GRABORIUS.
kęs da 49,595.
Ateivystė tai tas blokes sicilistus vi- vi” su mišiomis ir laukė, ka sti gana jiems sunku pas Vetuviškais
rekordais,
siuvamas
ma

’us išmušimi”
da kunigas pasakys keiks kaitos turini.
šinas ir rainkotus ant lengvų išmo Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
taip sumažėjo dėl karės.
Bet su laiku "Ateitis" vir- mo pamokslą. Tečiaus kun. Susirinko paskaitos klau kėjimų. Tai via viena iš geriausių stuose.
v;etu, kur jus galit nusipirkt sau rei
*■0 švaresniu laikraščiu, Žilinskas šiuom kartu pa syti gana apstus žmonių kalingą
PATARNAVIMAS GERAS IR
daiktą pigiai ir gerą. Eida
Parankiausia Lietuviška užeiga.
DIDELIS GAISRAS.
PIGUS.
"blokių” nemuša, ir kunigas sirodė džentelmonu ir nie skaičius.
R. mas pro šalį užeik persitikrinti. Toliaus
nuo
Bostono,
prisiunčiam
per
J MATHUS
Peabody, Mass.— Ištikus pradėjo rėkti, kad katalikai ko nė gero nė blogo nesakė.
SALONAS IR RESTAURACIJA. U
pačtą. Užsakymus pristatom į na
342 Broadwav, So. Boston, Mass. S į
:
o
neremtu.
Už
tai.
kad
Velioni
palydėjo
i
kapus
Lietuvos
Dukterų
ir
Sūnų
mus; aš, ar mano agentai. GvaranSveiki geriausios rąšies gėrimai £ £ 7?icicic!omci^.
čia gaisrui nakčia iš 9 Į 10
tuotus ar.t 20 metų atmainom, jeigu
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- <>
Dr-tės narių atidai.
d. sausio odų fabrikoj pri ’eidžia "Ateiti,” kaikurie būrelis draugu 60 LSS. kp.,
nubluks anksčiau. Visi mane žino ir
lankus.
gulinčioj T. H. O’Shea’ui, oarapijonai likos pavaryti dviejų lietuviškų draugijų Seredos vakare. 19 sausio kas syki p:rko, tas nesigaili. Siusk
Tek: 2787-J
ą, o mes tuoj pribusim j jūsų
rinkimo, pasiuntiniai ir daugelis bus metinis Lie. D. ir Sūnų laiš'
po num. 9 Grove gatvės, ug nuo dišimtukų
namus.
.Taisom laikrodžius, žiedus ir ki Didelį palaidoju už S45, mažą už $15. -i Dr. David W Rosen
nis sunaikino visą fabriką, Dabar "blokių” mušėjai ne- J šiaip Bostono lietuvių.
Dr-stės susirinkimas. Visi tokius
Negeras. nariai / prfvalo susirinkti, tas. daiktus. Darbas gvarantuopadarant nuostolio ant 350 bežino ką darvt. Sušaukė
j Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
tūkstančių dolerių. Sudegus pereitą panedėlĮ mitingą
Rusiškai ir Vokiškai.
nes yracaug svarbių daly P. KETVIRTIS JE'VLERY CO.
Parduodu
Paminklus
ir
Kvietkas.
Ij
GYDO
VISOKIAS LIGAS.
Vabdarvstės
d-jos
salėj,
kad
Paėmė
lovoj.
kampas
Broadway,
324
E
street.
fabrikai neteko darbo 125
kų apkalbėti. Taipgi nauja
So. Boston, Mass. Užlaikau automobilius greitam susiValandos:
apskelbti
kare,
tik
nežino
nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu
darbininkai. Gaisrą begesiBack Bay Hatelyje poli valdyba užims savo vietas.
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
kreiptis prie manęs, aš pribusiu greinant vienas ugniagesių p. ’’am: ar kunigui, ar savo į cija paėmė Albertą P. Mille- Bus priimami ir nauji na
2 iki 3 dieną, nuo 7
h
M. ANDRĮ UŠIUTĖ
, čiau, negu vietiniai graboriai, nes
8 vakare.
mano automobilius stovi visados ant
W. H. Kervin prarado gy ;kurtam laikraščiui. Todėl ; ri, pabėgusi iš Providence, riai.
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
321 HANOVER STREET,
kelio.
vastį, o kiti 5 likosi sužeis pasikeikė, partnludo ir nie R. I., mekleri. Apskaitoma,
M. M. Pleplis, seki*.
BOSTON. MASS.
S.
BARACEVIČIA.
tais. Gaisrą užgesinti pa ko nenutare išsiskirstė Da-i kad jis yra apsukęs tenai
—
258 Broadway,
So. Boston, Mass.
Socialistų koncertas.
gelbėt pribuvo ugniagesiai bar šauks kitą susirinkimą. apie 100 žmonių ant kokio
/S
Žmonės sako, kad So. Bo
Telephone: So. Boston 839-J.
iš Lyno ir Salėm, tokiu budu
NedėHoj,
16
d.
sausio,
nuo
milijono
dolerių.
Jo
jieškoneleido liepsnoms išnaikin stono "blokių" mušėjai pra jo visuose miestuose ir po 8 vai. vakare 60-tos kuopos
Lietu dai Kliaučiai įfe
deda
ke
’
ti
jau
revoliuciją.
ti daugiau triobų.
Visokius Vyrams Drabužius
<
Tikras na^apijonas. dviejų savaičių Bostono po- svetanėie Įvyks smagus
MAGIC SCHOOL
Siuvame ant Užsakymo
K
lliciia užuodė, kad jis randa koncertas. Bus venas iš
Išvalome, sutaisome ir išprosi- I tt
Ar nori būti magiku?
Ar nori
si
čia
milijonierių
distrikte.
geriausių.
Ateikite
visi,
S
name senus.
ii
dirbti teatruose? Tai mokykis ma
KIEK TEUTONAI Pastaba darbininkams. : Kada policija Įnėjo i jo nes Įžanga visiems dykai.
giją, yra lengva išmokti. Dykai pir
Vienintelė Kriaučių kompanija tc
ma lekcija ir magijos štuka. tik priSo. Bostone, kur visame duoda <
Bostono plieninės išdirbv- kambarį, ji^ai miegojo. Tuo60 kp. kom.
LAIMĖJO.
siuskite 25c. Jei nenori štukos, tai ij rerą ir gražų darbą už prieina- y [Į
stės dirbtuvių darbininkai jaus jį prikėlė, liepė apsi
prisiųskite 10c., tai gausite katalogą į)m mą kainą.
!
Berlynas išsiuntinėjo be nežinia kadėl snaudžia, ka rengti ir išvežė Į belangę.
ir lekciją.
« PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ J
Vėl socialistų vakaras.
Su pirma magijos štuka ir lėkei- <) O ...
NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!. >f
vieliu telegrafu gana Įdo da yra gera proga ką-nors
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime ja jau galėsi padaryti didelę nuosta- lįljodėl.
Sausio
22
d.
Vakare
Lie

. kurie norit pasisiudint f
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius ’c-r tarp žmonių. Keliatas. kurie primių skaitlinių. Jisai sako, laimėti. Rodosi tarpe mu
Bažnyčose vagiai.
gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 3
tuvių
svetainėje
socialistai
drabužius
dabar,
kada
galim
greičiau
siuntė po 25c. katalogai sugrįžo, na- W
kad karei prasidedant są su vra ir susipratusių darbi
kreipkitės pas rmis.
ir pig:au pasiūti. Darbą gvarantuoju. geri adresai, todl prisiųskite gerus įjj
stato
viena
puikiausių
sce

Vagis
labai
mėgsta
baž

SOUTH
BOSTON CISTOM S
jungininkų valstybės turė ninkų. bet užsimink apie pa
324 E STR.. kampas Braadway.
adresus.
))>
nišku
veikalų
"Prisikėli

TAILORING CO.
<E
nyčias.
Andai
tris
tokie
SO.
BOSTON,
MASS.
jo 230,000,000 gyventojų, o statymą darbininkų reikala
J.
STANKUS.
278
Broadway.
So.
Boston.
*
—
2J
” Loš gabiausi Bosto
vidurinės valstybės, t. y. vimo, tai tuoj išgirsti: pa meisteriai buvo suimti lie mas.
42 Vine st..
. . . Montello. Mass.
Vokietija ir Austro-Vengri sak vsiu aš bosui, o pamaty tuvių bažnyčioj, o dabar ap no. Cambridge’aus ir Brigh- «(((
vogta airių šv. Augustino tono artistai. Tikimasi, kad
ja, turėjo tik 116,000,000.
si. kain parodys tau duris, bažnyčia So. Bostone. Po veikalas padarys i publiką
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
Dabargi susijungusių val i Kiti vėl atsako: jeigu dziekuopuikiausi Įspūdi.
Pa
licija
vagį
suėmė
ir
pasiro

stybių gyventojų skaičius j vulis duos, tai cik ir bus. Ir dė. kad tai šalies anginėjas prastai Bostono ir jo apiesumažėjo iki 196,030,000, o i vieni ir kiti verti papeikiiinkių lietuvių socialistų ir
viduriniu valstybių pakilo : mo, kad nesistengia kovoti —kareivis nuo kariško lai yra didžiausiu pageidavimu
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
iki 150,000,000. Tas skirtu dėl sutrumpinimo darbo va vo "Rhode Island.” Jisai užganėdinti publiką, tai ir
išlaužė
bažnyčios
skiepe
du

mas paeina nuo to, kad teu landų ir išreikalavimo dide
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
ir dabar dedama visos pastan
tonai užėmė daug sjunginin- snės algos: jnk dabar dirba ris ir pavogė 4 liktorius
gos,
kad
vakaras
butų
vie

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
kų žemių su dideliu gyven me 60 valandų savaitėle ir kryžių nuo altoriaus.
nas gražiausių.
Nuo
Reumatizmo
SI.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
tojų skaičium, beto da prie gauname vos 10 dol. alsus. i Bostone siaučia gripas.
Nuo kosulio, grippo ir slogos SI.00. Kraujo Valytojas $1.00.
jų prisidėjo Turkija ir Bul Argi galima su tokiomis naNuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Pastaromis dienomis Bo
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
garija.
dėiimo sąlygomis sutikti?
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
stone
žmonės
labai
pradėjo
Kosėjo Nuolatos.
Užkariautų žemių teuto Draugai, dabar laikas naGydanti mostis nuo puėkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
sirgti
gripu
ir
plaučių
uždeMostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
•'AS pagąvan dideli
nai šiandien turi apie 500,- statvti savo bendras reika
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Salti >r nuolatos kosė
I
girnų
(pneumonia).
Perei

000 keturkampių kilometrų lavimus
išnaudotojams,
jau. parašė p. tV. WoGyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
x
loszyn.
VVeirton.
W.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
(310,500 keturkampių ang kuomet iie bijosi nustoti di to! savaitėj nuo gripo mirė
Va., ir jeigu aš paimda
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c.
vau stiklą šalto van
72 žmonėm. Sakoma, kad
liškų mylių), tai yra beveik delio pelno.
dens. kosėjimas pasida
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Jei
taip,
tai_
sustabdykite
ii!
rydavo labjaus traukPročkos
nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
toks pat plotas, kaip visa
”Kel." skaitytojas. didelis Bostono gatvekačiojantis.
Dirbdamas
Tai yra lengva padaryti, jei
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
blešinią dirbtuvėje arti
riuose
susigrūdimas
svar

Vokietija.
milžiniško karščio. aš
Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25c
Jus imsite
turėjau gerti vandenį.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75. SI.00, $2.00 ir daugiau.
Neikite darban be pusryčių. biausia ligų išsiplatinimo
Aš perskaičiau apgarsi
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
nimą apie Severos Bal
i priežastis.
TIFO LIGA TEBESIAUpaslaptingų ir kitokių ligų.
zamą Plaučiams, ir. iš
Dr. G. S. C. Badger, at
vanojus 25 centą bonkutę, kosulis sustojo, ir
ČIA SERBIJOJ.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
sibūvant Bostono Sveikatos
Brightone automobilius
aš jaučiuos gerai ir
sveikai.”
Priežiūros
konferencijai
ap

užmušė
Robertą
McGrail,
Berlinan pranešama, kad
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
Serbijoje vis tebesiaučia ti- reiškė, kad dauguma vaikų, 10 metų amžiaus vaiką, ku
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
fo liga, ypač tarpe paimtų ypač darbininkų ir kuone ris norėjo užpakalyje prisi
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nelaisvėn teutonų deilei sto visos dirbančios fabriko^e kabinęs pasivažinėti.
kos gvdvtojų ir vaistų. Ti-, iaunos merginos eina darnežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
Švinorių streikas jau pa
fo liga * taipgi smaugia ir ban bei mokyklon nevalgę,
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jt nuo
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
paimtus Į rusų nelaisvę teu- Kaip tas yrai kenksmingu sibaigė. Padaryta sutartis,
peršalimu, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 53c visose aptiekose.
tonus. Paleistas iš rusų ne- sveikatai gali suprasti tik kad nuo 1 liepos švinoriams
siusime jum ekspresu.
(plumberiams)
bus
moka

tas.
kas
bandys
be
erazolinos
laisvės austrų oficierius, ku
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
Imai Hrztluėje,
Severos tlcd.kiLškas Kalendorius.
ris daugiau netinka tarnaut važiuoti automobilium — ma po $5.50 i dieną. Jie rei
ir jvairųs kiti sopėjimai ir akandėji*
$6.00.
IŠ" S metama yra dabar gatavas iSplanunuiLvucj, apsako, ™
kariumenėj,
kad sako Dr. Badger. Pusryčiai kalavo po __________
mai v ra rr^itai išvaromi, trinant getinimui Jusu aptiekoje, arba tiesiog
>
rai SEVEROS GOTHARD ALIEJUM
nuo
musų. Tikrai gaukite vieną kopi
Novo-Nikolajeve tifo liga daktaro nuomone yra svar(Severa’s Gothard Oil).
<?****, ?rs
ją ir laikykite ją parankiojo vietoje
puikus raminantis linimentas. Kainos:
KAMPAS C STR.
Wellesley
miestelyje,
ne

mirė 7000 oimtu rusų nelai-, biausiu žmogaus maistu,
per visus metus.
25 ir 5Oc ui banką. Visose aptiekose.
svėn austru ir vokiečių. Ru-1 Tik daktaras nepasakė, toli Bostono, nusinuodijo
sija visai nepaisanti Į tos kad didžiuma darbininkių Henry Porter, žymus biz
S0. BOSTON, MASS.
W. F. SEVERĄ COM CEDAR RAPIDS, I0WA
ligo- besin)ėfniimą ir Į be- ir vaikų tų pusryčių neturi nierius. Jis paliko žmoną ir
laisvių padėjimą.
iš ko bei kada pasigaminti. 4 vaikus.
I
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